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en la dissort si hom pot sortir-se'n"- fins al camí de redescober
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l'exageració", Antoni Serramona ressegueix l'itinerari de la Pas
qua per arribar a la conclusió del salm 137: les lires no estan fe
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vertadera joia inclou la certesa que no hi ha felicitat perfecta. 
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La Bíblia comença i acaba amb un clar missatge de joia. La his
tòria de la salvació és la manifestació de la joia de Déu que es 
vessa en el cor de la humanitat. És justament en els moments de 
màxim destret que el poble retroba la seva alegria en el Déu que 
l'allibera de la desfeta de l'exili. El seguiment de Jesús i la fide
litat a la seva crida, si bé és causa de sofriment, també és alhora 
motiu d'alegria interior. És per això que hi ha una pastoral de la 
joia, de l'alegria, que en aquests moments que vivim és sobretot 
urgent, ja que és valuosíssima. 
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elements de transcendència i religiositat natural que hi ha rere el 
que anomenem, sovint pejorativament,festa social. Així mateix 
es planteja la intel'ligibilitat de la fe i la seva credibilitat en 
aquesta hora d'escepticisme -raó sense esperança- i hedonisme 
-<liversió sense joia i sense esperança-o Des d'un punt de vista pas
toral, la festa pot ser el lloc de diàleg entre raó, esperança i sentit. 3 
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per Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat. 

Des de la psicologia sabem que qualsevol mostra de generositat 
produeix alegria en aquell que la protagonitza, mentre que fer el 
mal produeix amargor. Fa més feliç donar que rebre, i és al vol
tant d'aquesta aparent contradicció que es juga el tema de la 
satisfacció pel bé acomplert. L'autor ens apunta tres conclu
sions: el bé acomplert ve de Déu; Déu no ens ha promès ale
gries fàcils, i cal sensibilitat a l'acció de l'Esperit perquè la 
joia és un do seu. 
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per Maribel Pou, responsable del Moviment Cristià de Pobles i 
Comarques, professora d'institut i mare de família. 
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cepció de persones. La contemplació, la pregària i la conversió 
són actituds que permeten que la vida esdevingui experiència de 
Pasqua i resurrecció. 

Il. Experiències 

La joia fugissera ............................................................................ pago 47 

per Agustí Altisent, monjo de Poblet i historiador. 

La joia es troba en la seva recerca, però no en una recerca desa
forada. Quan la joia arriba no sabem com ni per què, però no la 
podem retenir amb una abraçada. És fugissera, només ve de pas. 
Tomarà quan vulgui, però cal deixar-la marxar. Voler més del 
compte d'allò que és bo ho espatlla. 

Tresor en gerres de terrissa .... ...................................................... pago 50 

per Josep Taberner, prevere de la diòcesi de Girona i rector de Santa 
Coloma de Farners. Col-laborador del CEP. 

L'autor fa un repàs dels 25 anys d'experiència sacerdotal. Les ce
lebracions de l'efemèride han estat una fita important i joiosa en 
el camí, a vegades aspre i costerut, del ministeri sacerdotal. Con
fessa que enceta una nova etapa amb una nova il'lusió i un taran-

4 nà ben diferent. 
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net", proposa viure la vida com una invitació. Dur una vida equi
librada, simple i austera o aprendre a descobrir les limitacions 
pròpies o les dels altres, ens pot ajudar a fer conscients les nostres 
conviccions i a viure en coherència amb elles. Cal ser optimis
tes en aquest Occident malalt: el Regne, malgrat tot, avançarà. 

Marxem -junts- amb els nuvis .................................................... pago 65 

per Francesc Romeu, prevere de la diòcesi de Barcelona i 
periodista. 

L'autor recull el debat pastoral que en diversos països europeus 
ha originat la música dels casaments. Davant certa tendència que 
critica la inclusió de músiques profanes -per bé que d'inequívoc 
simbolisme per als contraents, com la banda sonora del film 
"Titànic"-, Romeu es pregunta com podem transmetre als nuvis 
la idea que ells són els ministres del casament si no els deixem 
ni escollir la música. 

Quatre bomilies per al dolor des d'una joia esperançada ......... pago 67 

per Frederic Ràfols, rector de Capellades. Exrector de Santa Maria 
de Vilafranca del Penedès. 

La mort, terreny del misteri, invita el cristià a una reflexió des 
de l'esperança. L'autor aplega quatre homilies pronunciades en 
ocasió de les exèquies de quatre feligresos. En elles parla de 
l'art, de la vocació de qui s'entrega, de la lluita i del silenci, 
única opció des de l'estupefacció de qui veu com, en 24 hores, 
li canvia el món per la mort d'un ésser pròxim. 

"Hem d'ajudar a descobrir la joia de ser cristians" .................. pago 74 

Entrevista d'Anna Berenguer a mossèn Melitó Tubau, arxiprest de 
Manresa i rector de la parròquia de Santa Maria del Montserrat. 

Veure, jutjar i actuar al món i a l'Església amb l'estil del Regne 
de Déu, mantenir el bon humor, gaudir del silenci i la contem
plació de la natura és el que permet Mn. Tubau de viure l'espe
rança en un moment gris per a la societat. La tasca de la comu
nitat ha de ser ajudar a descobrir la joia de ser cristià, més enllà 
de sermons i moralismes. 5 
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, . 
portlc 

A l'últim número de Quaderns vam reflexionar 
sobre l'acompanyament pastoral en situacions 
límit, és a dir, en aquells moments de la vida en 
què persones o col·lectius es veuen abocats a 
esdeveniments imprevistos que els trasbalsen 

i sovint els fan trontollar creences, certeses 
i compromisos. El número que teniu entre mans 
és la continuació lògica del que ja s'apuntava en 

aquells textos: tal com després del silenci 
sepulcral i neguitós del Divendres Sant esclata 

la joia blanca i festiva de la Pasqua, 
el que correspon en aquest temps litúrgic és la 

reflexió pastoral sobre com fer un 
acompanyament en situacions joioses. 

En aquest sentit, la primera part del número 
la dediquem a cinc articles de caire teòric 

que reflexionen sobre el pas de la tristor a la joia, 
que aprofundeixen en el que entenem per joia o 
que disseccionen el sentit de la festa; articles 

firmats per Josep M. Aragonès, Bernabé Da/mau, 
Antoni Deu/ofeu, Maribe/ Pou i Antoni Serramona. 

Les conclusions que n'extraiem es poden 
comparar amb les experiències incloses en el 

segon bloc d'articles, encarregats a 
Agustí A/tisent, Francesc Romeu, 

Car/es Sanmartín, Josep Taberner i Frederic 
Ràfo/s. Tots ells, en to testimonial o rememoratiu, 

ens ofereixen una visió del que pot ser la joia 
cristiana, i d'on i com l'han trobada en el seu 

viure quotidià, sigui com a prevere o com a laic. 
En aquest bloc també trobem una entrevista a 

Mn. Melitó Tubau que subratlla la importància que 
té la comunitat cristiana en el camí de descoberta 

de la joia de ser cristià. 7 
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Finalment, un apartat misceHani recull diferents 
articles i una entrevista que parlen de temes 

diversos, com la depressió, el paper dels 
sentiments en ~es relacions interpersonals i la 

crisi dels llenguatges eclesials. 

Acabem oferint-vos, com ja és habitual, les 
cròniques de les diòcesis. Així mateix us 

remarquem alguns petits canvis en la publicació, 
destinats -esperem-ho- a millorar-ne la 

presentació. Ell aquest sentit, podeu veure un 
sumari més llarg i detallat que inclou també un 

resum de cada article, amb l'esperança que d'un 
cop d'ull podeu fer-vos una idea panoràmica del 

número que teniu a les mans. 

Així mateix, volem agrair a Mn. Manel Simó 
la dedicació que al llarg dels últims anys ha 

prestat com a secretari del CEP 
i com a redactor en cap de Quaderns. 

Esperem que el treball que hem dut a terme us 
sigui útil i -ens agradaria molt- plaent. 
Restem, com sempre, oberts als vostres 

suggeriments i coHaboracions. 



L'acció pastoral en situacions 
de joia 

1. Reflexió 





Les lires penjades als salzes (Salm 137) 

ANTONI M. SERRAMONA, prevere de l'Oratari de Sant Felip Neri, 
secretari del CEP. 

Mantes vegades al llarg dels dies 
de la biografia personal o en els tom
bants de la història sempre atzarosa 
dels anomenats segles cristians, hom 
es troba a la pell dels deportats a Ba
bilònia amb poques ganes de gresca i 
només desitjant que el deixin tranquil 
assegut "vora els rius de la ciutat, tot 
plorant d'enyorança de Sió". Als de
portats i a qui es posa a la seva pell la 
ironia se'ls toma befa si els mateixos 
que els havien deportat i els qui els 
havien entristit van etzibant: "Canteu
nos algun càntic de Sió. -Com po
dríem cantar cants del Senyor en una 
terra estrangera?". 

En tal estat d'ànim quan, a la der
rota i al cansament, s'hi afegeixen el 
tedi, l'enyor, la ràbia o el fàstic, la de
crepitud i la misèria, es produeix la 
tristesa del cor i es fan perfectament 
comprensibles la maledicció i els im
properis del salm per part dels hebreus 
captius. 

La moral de la derrota, la reculada 
i l'arrecerament trist i entotsolat no 
són, solament, sentiments i actituds 
humanes fruit de circumstàncies ad
verses o de poderosos enemics fo
rans. Poden ser, més íntimament, 
l'acumulació del "pes del dia i la ca
lor" amb la sensació de no haver fet 
res de bo i que tot afany ha estat in-

útil. Pot ser, també, el desconsol da
vant la nuesa i la misèria que ens co
breix com una lepra. Rellegim Job. 
Pot ser la tristesa d'un panorama no 
gens falaguer com les llàgrimes eixu
tes del pagès contemplant l'ermot 
dels seus camps: "La figuera no té 
fruit ni veiem la collita als ceps; 
l'olivera no ha pensat a produir i els 
camps no donen res per a menjar; no 
queda cap ovella als corrals ni cap 
bou a les estables". Rellegim el salm 
d'Habacuc (3,1-17). Oi més perquè 
de joves hereus o cabalers havíem 
cantat el goig "de la nostra heretat i 
el nostre calze".(Salm 15,5). Relle
gim Mn. Cinto de les hores baixes, 
per exemple, Flors del calvari de 
1893. 

També hi ha el mal humor murri, 
consirós i rebec del gran de casa a la 
paràbola dels dos germans (Lle 15, 
11-32) o la queixa incontinent i, ben 
mirat, ajustada dels treballadors de 
l'hora prima de l'altra paràbola (Mt 
20, 1-15). 

Un simple malentès o un insult pot 
crear una llarga aflicció. Una injustí
cia o un despropòsit poden generar 
una maliciada. Un mateix, massa cre
gut o massa destrempat, acaba fent-se 
nosa a si mateix i genera malestar al 
seu entorn. 11 



No crec que puguem escapolir-nos 
de la tristesa o de la por, de l'enyoran
ça, l'aflicció o el sofriment, del tedi o 
el desengany, del temor, la rancúnia o 
l'enveja, de la misèria o el dolor, en un 
moment o altre, per una estona o llar
gament. I de manera inexorable de la 
mort, tan sabuda i prevista, sempre in
oportuna. 

Recrear-se en la dissort 

Ben mirat hi ha motius per a la 
tristesa. I, si no motius, explicacions. 
Passem com de puntetes per les situa
cions límit a què ens trobem exposats 1. 

Som propensos, els eclesiàstics espe
cialment, però també tots els cristians 
en general i, àdhuc, els creients de les 
distintes famílies religioses -almenys 
occidentals-, a cercar afanyosament 
una sortida fàcil i ràpida a situacions 
enutjoses o incòmodes. Tots sabem 
que la pressa de curar un simple refre
dat pot degenerar en una pulmonia. I 
no és que sigui cap remei repassar una 
i altra vegada els motius d'un desen
ganyoles causes d'una aflicció. O 
retreure una i altra vegada les anàlisis 
de causes i efectes d'un desastre. O 
recrear-se en la descripció de la desven
tura i la calamitat com aquelles perso
nes que cada vegada han d'explicar 
totes les seves malures, fil per randa, 
cada vegada i des del començament. 

Ben mirat, la tristesa és tan huma
na que, per això sol, ja és cristiana. 

Més encara, redemptora. Repensem 
Getsemaní. 

No deu ser bo recrear-se en la dis
sort si hom pot sortir-se'n. Com no ho 
és ensopegar diverses vegades en la 
mateixa pedra, sense mirar d'apartar
Ia del camí. Ni és sa instaHar-se en la 
malenconia persistent o ploriquejar 
d'enyorança d'un paradís perdut que 
mai no ha existit! 

Na~êsb&recrear-se 
:' , l;fJit~;,'" , . ",,';_, ,,- ' , 

~e~lp"tj{~~'f!rt;~13hOfTi! 
¡ pot~sortfr-se n. .... 
, '~¡;;<' , -, , 

-~,~<, ~". 

Diríem que davant situacions am
bigües s'imposa el discerniment i da
vant moments contradictoris o adver
sos s'imposa la lucidesa d'una anàlisi 
sense prejudicis, i davant la poquedat 
d'un mateix i els límits personals es 
demana l'acceptació pròpia amb cons
ciència justa de les aspiracions i els 
desigs, de les limitacions i els fra
cassos. 

Sense afany de destriar ara l' ori
gen i les causes de la tristesa del cor o 
la infelicitat, n'hi deu haver d' exter
nes i d'internes, de justificables o 
d'inexplicables. Sigui com sigui, el 
cert és que ens toquen estones de tot. 

Hi ha un moment per a cada cosa 
i cada cosa al seu moment. La vida i 

1. Vegeu el núm. 167 de Quaderns de Pastoral, que parla de ¡'acompanyament pastoral 
en les situacions límit. (Sense fer un judici -ans al contrari- del que s'hi diu, hem 
cregut que calia complementar les aportacions amb aquest número dedicat a les 

12 situacions de joia i alegria). 



la història són un teixit i una mescla de 
"goigs i esperances, de tristeses i an
goixes". Tomem a Gaudium et spes: 
l'alenada d'esperança que s'hi respira 
esguardant el futur o bé arrenca de 
més amunt i de més endins, o resulta 
un clixé d'aquell moment d'obertura 
al món que ja sembla esgotat! 

DesiHusió 

No ens adonem que la ¡¡'lusió és 
un error dels sentits o de l'esperit que 
fa prendre una realitat per l'aparença. 
És l'enganya causa de la falsa aparen
ça o l'esperança sense fonament real. 
L'engrescament que s'experimenta 
amb l'aparença o la realització d'algu
na cosa pot ser, inicialment, estimu
lant, però susceptible d'error o de fal
làcia. Sense un mínim d'il'lusió no hi 
hauria grans empreses ni la constància 
del dia a dia. Però la simple ¡¡'Iusió 
està emparentada amb la fascinació de 
l'aparença. I no dura. No és estrany 
que la desi!'lusió campi més d'una 
vegada pel nostre interior personal o 
l'ambient comunitari. 

La indignació deu ser un acte de 
capteniment contra qualsevol cosa no 
digna, injusta o pèrfida. Esclatar d'in
dignació és comprensible tant com ho 
és revoltar-se. Viure instaHat en la in
dignació potser crea mala fel i acaba 
fent mal a un mateix. És quan la in
dignació se'ns toma mal humor. l, 
com hi ha món, que hi ha coses que 
indignen! 

El desànim és la falta d'animositat. 
La manca del principi de tota activitat, 
volença o intenció. És el descoratja-

ment, també. Dèficit de cor, d'ànima i 
d'empenta, de coratge i animositat. 
Engrescar-se i xalar són principi i con
seqüència d'una empresa que crèiem 
que s 'ho valia. Però més d'un cop hem 
escarmentat amb la buidor de la gat
zara o quan ens diuen: estàs xalat! 
Arriba el desànim i anem pel món 
sense esma. Quan la decepció és llarga 
i justificada costa dir-li: "anima't, 
home! No n'hi ha per tant, que no ho 
veus?" 

El desengany és el resultat de l' en
gany. Els salms sovint ens prevenen 
davant les dues coses. L'engany ve del 
maligne. Però ens enganyem a nosal
tres mateixos quan ens creem falses 
expectatives, quan esperem alguna 
cosa de qui no es pot esperar res. La 
mentida és l'engany. Diem: la realitat 
no ment! Però qui ens garanteix la 
percepció justa de la realitat? Lectu
res esbiaixades de la realitat. Vet ací, 
potser, una explicació de tants des
enganys. 

L'eufòria ja es veu que es parenta 
de l'exageració tendent a l'èxit fàcil o 
a la ingenuïtat del món feliç. Quan 
l'èxit no ens somriu l'eufòria es desin
fla. L'eufòria no és duradora. Massa 
eufòria pot fer caure en la depressió o 
la prostració i, segons temperaments, 
en els seus contraris: la ira, el blasme 
i fins i tot la rebel'lió i el renec. Llegim 
Cohèlet. 13 



El defalliment és el fet de perdre 
les forces físiques o morals. És com 
perdre el coratge i l'ànim que dèiem. 
Ja sabem que la història ni comença ni 
acaba amb nosaltres. Però, vulguem o 
no, quan fallen les forces ens costa 
resignar-nas-hi. Ens crèiem roures i 
no arribem a una canya sacsejada pel 
vent. Defalliment físic per llei de vida. 
Defalliment moral per absència de vi
goria interior. Prostració. Quants defa
lliments morals mirant corbes demo
gràfiques o estadístiques o piràmides 
d'edat! 

El pessimisme, més enllà de la 
propensió a veure i a jutjar les coses 
en llurs aspectes menys favorables, té 
el risc de convertir-se en doctrina del 
predomini del mal. Pessimisme i opti
misme deixen de ser, llavors, inclina
cions temperamentals perquè ens tor
nen profetes de calamitats o ingenus 
babaus. Rellegim Joan XXIII i Pau 
VI. Tots dos, si us plau! 

La tristesa, per tot el que veiem, és 
una mancança, una deficiència inte~ 
rior. És com una minusvalidesa. Però 
és humana. De la mateixa manera que 
les deficiències o minusvalideses físi
ques mereix atenció i respecte; ha de 
tenir el seu lloc i les seves oportuni
tats. Hohe dit i hi torno: la tristesa és 
tan humana que, per ella mateixa, ja 
és cristiana. 

El so de les lires 

Tanmateix, les lires no han estat 
fetes per penjar dels salzes. L'arbre 
ploraner sembla més joliu si les lires 
animen una gatzara festiva. Penso 
enLes flors de maig del mestre Clavé. 
Després de la captivitat de Babilònia 
hi ha el segon èxode o l'altre retorn. 
L'etern retorn. Mossèn Ballarín dixit. 

Vull dir que, tanmateix, hi ha la 
joia. 

Goig i penes, alegria i tristeses 
conviuen i s'alternen. Són humanes i 
són cristianes les dues pel sol fet de 
ser del material i del color del fang 
que ens ha pastat. Voleu cosa més hu
mana i més cristiana que el pecat? 

Les lires no han estat 
.. fetes per penjar 
dels arbres, 

. sinó per animar una 
'gatzara festiva 

Joia i tristesa combinen. I no es 
tracta pas d'un joc d'equilibris ascè
tics o psicològics que de poc servei
xen quan no te la sents. "La vertadera 
joia inclou també la certesa que no hi 
ha felicitat perfecta'" (Pau VI). 

2. Pau V. Exhortació Apostòlica Caudete in Domino, 1975. -Escrita en els anys de màxi
ma contestació dins l'Església a causa de Ja Humanae Vitae (1968), del Concili holan
dès (1970) i de l'Any Sant (1975)-. Sembla que li va ser suggerida per una dona nord
americana convertida, cansada de missatges tan poc esperançadors. (Valgui com a 
homenatge pòstum a Jean Guitton, confident del papa Pau (Paolo VI segreto. Roma 

14 1985, 3a edició.) 



Tots hem conegut homes i dones 
de pau, de joia fonda, de goig al cor, 
d'animosa manera de fer, de benau
rança en la dissort, de felicitat enco
manadissa, gent de bon tracte, gent de 
bona jeia. Avis jovials. Jubilats -emè
rits que en diuen ara- que fan honor al 
nom originari en la seva nova situació 
de vida. 

Mirem-nos-ho. El d'Assís no va 
copiar el Càntic de les criatures de 
cap llibre de patrística. Ni el Neri va 
esdevenir el sant de l'alegria fins a la 
jocositat per haver llegit la Introduc
ció a la vida devota que el de Sales 
encara no havia escrit (més aviat es va 
inspirar ell mateix en sant Felip). Ni la 
de Lissieux va trobar la clau de la seva 
gran infantesa llegint la docta d'Àvila 
que li era doblement patroua. Es pot 
endevinar en l'ascètica rústega del 
rector d'Ars una bonhomia pacient i 
en el Kolbe del camp d'extermini la 
serena heroïcitat del com si res". La 
vella cristiandat, del Misteri dels sants 
innocents, n'ha sabut fer una simpà
tica innocentada. L'alegria immensa 
dels mags "gavissi sunt gaudia mag
no valde" (Mt. 2,10) en reveure l'es
trella encara dura avui, cada nit de 
Reis. 

Girant fulls de la història les veus 
interiors de Joana d'Arc i la tresquera 
d'alta volada de Joan de la Creu tenen 
un fons comú de joia en guerra o pre
só, amb derivades espirituals que sem
blen contradictòries. 

Més encara. Mirant des d'un altre 
tombant quedes literalment escruixit 
amb les vides dels modernistes con
demnats o suspectes. G. Tyrrell, con-

demnat i al límit mateix de la fe, enyo
rava l'oli de les verges prudents (enca
ra celebrava la missa a unes monges) 
"ja que les nostres llànties s'apaguen" 
(Mt. 25,1-12). I em penso que era 
Loisy qui s'agenollava a la benedicció 
papal, convençut que, d'alguna mane
ra, li arribava un bocí d'indulgència. 
Poc es podia imaginar E. Buonaiuti 
que el seu company de curs Roncalli, 
també suspecte en algun moment, 
convocaria Concili. Els grans teòlegs 
del Vaticà 11 acaben, en bon nombre, 
cardenals: aquesta gent, amb birreta o 
sense, devia viure amb ironia contin
guda el final de la seva existència amb 
la perplexitat que els va apassionar 
tota la vida: "vulnerable i apassionada 
Església!". Encara hi podem afegir la 
lucidesa crítica i amorosa d'A. Rosmi
ni, el de Les cinc plagues de l'Esglé
sia, o la pau oratoriana de Newman 
redactant amb contundència l'Apolo
gia pro vita sua. 

Significatius i recents per a nosal
tres -els successors els han emprat el 
nom- poden ser el papa Joan i el papa 
Pau. L'un va passar per totes les minú
cies encarcarades de l'Església, des 
del seminari menor fins al pontificat. 
L'altre ni va passar pel seminari. Sen
se l'un i l'altre no hi hauria Vaticà 11. 
Dues vides, dos temperaments i una 
empresa comuna, intuïció genial de la 
bonhomia del primer i culminació i 
aplicació atzarosa de la tímida man
suetud del segon. Cal rellegir el Diari 
de l'ànima del papa Joan i la Gaudete 
in Domino, juntament amb el Pensie
ro alia morte (1965,1972 i 1973) del 
papa Pau. La veta personal els és co
muna: el secret del goig interior, la 
joia encomanadissa i simpàtica en 15 



Roncalli, i la gaiesa dialogant, reflexi
va i sensible en Montini: diversitat, 
aparentment antagòniques, pouades, 
però, en l'una i única font de l'aigua 
viva. 

l és que, ja ho hem dit, hi ha la joia, 
el goig, la pau interior i l'alegria del 
cor. 

Potser hi ha ascètiques que l' acon
segueixen. Benaurats! 

Potser hi ha temperaments que ho 
tenen més planer. Feliços! 

Potser hi ha circumstàncies propí
cies. Que durin! 

Potser hi juga la sort. Per molts 
anys! 

Però, per al comú dels mortals, 
més ben dit, per a tots, la joia de què 
parlem és un do de Déu. O un fruit de 
l'Esperit Sant en llenguatge de sant 
Pau (Gal 5,22). Un do que creix, cer
tament, per la contemplació merave
llada i agraïda de les obres de Déu des 

• de la creació. La cantarella set vega
des repetida dient que "Déu veié que 
era bo, i bo de debò" (Gen 1). Hi ha la 
felicitat continguda i amagada en la 
promesa a Abraham. Hi ha la demos
tració en la gesta que ha obrat el Se
nyor amb el seu poble i l'alenada i el 
reconfort en cada ensopegada. Hi ha 
l'advertiment, el consell, la recrimina
ció i l'empenta en tota la salmòdia i la 
profètica. 

Hi ha l'actuar de Jesús descrit per 
Lluc, sobretot, i el secret insondable 
de la consciència de Jesús teologitzat 
per Joan. Algú s'ha entretingut a ana-

16 litzar els evangelis i ha subratllat amb 

sorna que no consta que rigués mai i, 
sí, en canvi, que plorés diverses vega
des. Matussera lectura que, segons el 
meu parer, no vol dir res. Altres pre
fereixen una anàlisi dels fets i de les 
paraules decantada a subratllar la hu
manitat exaltada o la divinitat condes
cendent. No crec que es puguin frag
mentar, i molt menys contraposar, si 
no és per fer una anàlisi que tard o 
d 'hora ha de conduir a l'epifania del 
Jordà o del Tabor, preludis, en defi
nitiva, de la gran realitat del duel de 
mort i vida quan el "Dux vitae mor
tuus regnat vivus", que ens feia cantar 
la seqüència de Pasqua. 

Fet pasqual 

La joia cristiana arrenca del fet 
pasqual i fructifica per l'efusió de 
l'Esperit Sant. S'expressa en el reite
rat "no tingueu por" de cada una de les 
aparicions i es correspon amb un in
traduïble aNeluia. Cadascun dels re
lats de les presències de Jesús a partir 
del tercer dia, llegits des dels deixebles 
o les dones, contenen, amb pinzellades 
i colors complementaris, la composi
ció del mural del goig i l'alegria, la 
felicitat que desplaça la perplexitat, el 
dubte, el desànim, la desi¡'¡usió, la des
esperança, la tristesa o el decaïment. 

Ho encerten el músic i el poeta que 
ens fan cantar "Quan pressentim, ve
ient la branca nua que, malgrat tot, 
l'ametller florirà ... la nostra alegria 
ningú no ens la prendrà". És un ritme 
i un llenguatge diferent del Gaudete, 
Laetare, Cum iubilo i Exultet, però és 
la mateixa pedagogia, el mateix miste
ri, el mateix do. 



Potser és veritat que l'arrebossat 
s'escrostona. I és, materialment, cert 
que cauen les cornises fins a matar 
vianants. Potser també és cert que hi 
ha tèrmits a les llomeres. Potser és 
veritat que "els fonaments trontollen" 
i qui sap si "som els darrers cristians" 
-almenys d'una certa manera, que 
matisarà algú-, però en res no afec
ta el santuari de la joia que no és 
construcció artificiosa de l'enginyo 
l'atzar biogenètic, ni edificació feta 
per mà d'home, ni resultat d'un acord 
parlamentari amb la corresponent 
correlació de forces. 

La joia és do i és gràcia 

Al santíssim del santuari hi ha la 
Paraula de Vida i el Sagrament de la 

salvació. No hi cal ni hi cap res més. 
Hi lluu, això sí, una prima i vaciHant 
flama de la llàntia d'oli. Hi roman 
sempre encesa, just com un senyal de 
la santedat. De nit es fa notar i fa hon
ra. A gran dia és com si no hi fos. A 
plena llum crida més l'atenció, i fa 
tristesa i provoquen desconcert les li
res suspeses del salzes. 

La petita flama és la joia, tènue i 
perdurable: la van encendre la vetlla 
de Pasqua al foc nou del gran cane
lobre. 

Acompanyar pastoralment en si
tuacions de joia potser només consis
teix a compartir el poc oli que teníem 
guardat a l'albúrnia. Que les verges 
prudents ens conservin l'oli, el sende
ri i la reserva de joia. 

17 



Alegreu-vos sempre en el Senyor 
JOSEP M. ARAGONÈS, rector de Torrelavit i canonge de la Seu de Barcelona. 

A la memòria del cardenal Jubany, 
educador testimonial de la joia cristiana 

fins més enllà de la mort, 
que espera la resurrecció als peus de la 

Mare de Déu de l'Alegria 
de la Catedral de Barcelona 

L'alegria en la Bíblia 

La Bíblia comença i acaba amb un 
clar missatge joiós. O per ser més 
exactes, amb la revelació d'un dels 
trets característics de Déu, la satisfac
ció de l'obra acomplerta en la creació 
-"I Déu veié que tot el que havia fet 
era molt bo ... i el dia setè, doncs va 
reposar de tota l'obra que havia fet" 
(Gn 1,31 i 2,2)-, reflex de la perfecció 
transcendent de la felicitat divina, i 
amb la declaració del tret fonamental 
de l'home salvat -re-creat- per Déu: 
"Feliços els qui renten els seus vestits 
per poder tenir accés a l'arbre de la 
vida i poder entrar a la ciutat per les 
seves portes" (Ap 22,14). La història 
de la salvació és la manifestació de la 
joia de Déu que es vessa en el cor de 
la humanitat. El missatge bíblic ens 
diu que la humanitat -1 'home i la dona 
individualment i coHectiva- ha estat 
creada per a la felicitat, per això ha 
estat dotada d'aquell sentiment de sa
tisfacció i de plenitud de benestar que 
anomenem alegria. Aquest seria el 
projecte original del Creador que col-

18 laca la humanitat en el jardí de l'Edèn, 

lloc de gaubança, "perquè el conreés i 
el guardés". Es tractava de conrear i 
conservar tant el lloc com sobretot el 
sentiment de satisfacció i la plenitud 
de benestar, que és l'alegria. 

La humanitat trenca amb Déu i la 
seva obra, sucumbint a la temptació de 
cercar felicitats i plenituds impos
sibles i és foragitada de l'Edèn. De 
l'Edèn geogràfic i de l'Edèn psíquic, 
iniciant així la gran tragèdia d'aquell 
que ha estat fet per a la felicitat i l'ale
gria, que el sol'liciten constantment, 
però que li resulten inabastables. Som 
en el camí del gran èxode de la huma
nitat en recerca del paradís perdut, que 
únicament trobarà en l'home Jesús, 
que li guanyarà i li oferirà un paradís 
i una felicitat radicalment nous, en el 
qual l'home i la dona hi seran col
lacats, com en el paradís dels orígens, 
pel voler de Déu a través del pas -la 
Pasqua- obert per Jesucrist. L'èxode 
de la humanitat va del paradís perdut 
i sempre enyorat a la Pasqua salva
dora, de l'alegria enterbolida i cer
cada frenèticament a la joia i la pau 
en l'Esperit. 



L'alegria, do de Déu 

"Tot el que rebem de bo, tot do 
perfecte, ve de dalt, baixa del Pare de 
les llums" (1m 1,17). No sols els béns 
espirituals ens vénen de Déu, sinó 
també prioritàriament els materials. El 
Déu creador ha fet 1 'home complet, 
matèria i esperit. I li donà, perquè la 
posseís i en tinqués goig, tota la crea
ció (Gn 1,28-29; 9,1 i S.; SI 8,5-9). 
Així l'home troba el seu goig en la 
possessió i ús dels béns terrenals: la 
vida, la salut, la descendència, l'aigua 
del cel que li assegura bones collites, 
el fruit dels arbres i dels ramats, la ri
quesa, les relacions personals, l'amis
tat, la pau. Tot és do de Déu i fa que 
s'alegri el cor de l'home i es mani
festi aquesta alegria en la quietud i 
tranquiHitat del seu viure interior, 
que es trasllueix en la serenitat del 
seu rostre, en els crits i cants de joia 
i en les festes que celebra. En l'ale
gria humana hi ha sempre una vin
culació religiosa, una manifestació 
del pacte entre Déu i l'home, que 
sap que la seva alegria depèn sols 
de Déu i de la fidelitat de I 'home 
(Dt 28). 

De l'alegria fonamentada sobretot 
en els béns terrenals es passa, en l'es
piritualitat dels salms, a lajoia de l'es
perit, sobretot quan es recorden les 
gestes de Déu en la història de la sal
vació (SI 92), la seva fidelitat a l'A
liança (SI31 i 145), l'elecció d'Israel 
(SI 148 i 149). De mica en mica es va 
perfilant més aquesta alegria espiri
tual fins arribar a descobrir que l'au
tèntica i inexhaurible font de la joia 
humana és Déu mateix: la saviesa de 
Déu, el seu voler i la seva llei (SI 1; 

19,8-12; 119,162), la seva paraula (SI 
119,105) i el perdó dels pecats (SI 
51,10.14.16). Aquesta alegria de l'es
perit, que té per objecte el mateix 
Déu (Ne 8,9-12), pot mantenir-se 
fins i tot mancant els béns terrenals 
(Ha 3,16-19). 

.:, ,>: i">~r:- 'c' ,c," • 

En els moments de 
~rnax¡rn de$tret,~10> 
poble retroba l'alegria 
~ffnelpéL!.gue l'EiWbera 

És justament en els moments de 
màxim destret que el poble retroba la 
seva alegria en el Déu que l'allibera 
de la desfeta de l'exili. El do de Déu 
de la joia fa néixer en el cor dels exi
liats nous horitzons d'alegria: s'entre
veuen temps nous, definitius, plens de 
felicitat. Els enemics del poble de Déu 
seran destruïts (Is 25,6-9), Déu conso
larà el seu poble (Is 49,13), tothom 
s'alegra per l'amor indefallent i la re
dempció del Senyor (Is 44,21-23). La 
foscor de la nit de la prova es fa enre
re, empesa per la llum del nou dia que 
neix i porta alegria dels darrers temps 
(SI 97,11; Is 42,9; 43,18-21), Déu farà 
una nova Aliança amb el seu poble (lr 
31,31-35). L'alegria és manifestació 
de l'esperança. Ve el rei que porta la 
pau (Za 9,9-10), Déu és gran en el seu 
poble, que ve al seu encontre cantant 
de goig (Is 12,1-6), és el Senyor que 
arriba a fer meravelles en la terra reno
vada (Is 35,1-10), a revestir Israel amb 
vestits de victòria i a cobrir-lo amb un 
mantell de salvació (Is 61,1-10), per 
delectar-se amb el seu poble (Is 62,5; 
65,19). Per això la Jerusalem salvada 
és urgida a cridar d'alegria, a esclatar 19 
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en crits de goig i a celebrar la vinguda 
i l'amor del Senyor (Is 54,1). És el Se
nyor qui ho ha fet, i els nostres ulls 
se'n meravellen; avui és el dia en què 
venç el Senyor: alegrem-nos i cele
brem-ho (SI 118,23-24). 

Jesús, causa d'alegria 

En el NT l'expectació messiànica 
es polaritza en la persona de Jesús, el 
Messies, el qui ve en nom del Senyor, 
i en la seva salvació. Buscar i trobar 
Jesús és motiu de gran alegria en els 
Mags (Mt 2,10). En la paràbola del 
sembrador, escoltar i acollir la parau
la dóna també una gran alegria (Mt 
13,20). A Mt 25,21 i 23 se'ns diu que 
la fidelitat en complir l'encàrrec del 
Senyor és motiu de participació en el 
goig de Déu. Les dones que havien 
anat a visitar el sepulcre, un cop escol
tat l'anunci de la resurrecció de Jesús, 
se n'anaren del sepulcre amb por, però 
amb una gran alegria (Mt 28,13). 

Lluc és el gran proclamador de 
l'alegria de la Bona Nova realitzada i 
acceptada. L'àngel anuncia a Zacaries 
el naixement de Joan: "En tindràs una 
gran joia, i molts s'alegraran del seu 
naixement" (1,14). En la visitació de 
Maria a la seva parenta, Joan salta de 
joia dins les entranyes de la seva mare, 
només d'oir aquesta la veu de la mare 
de Jesús (1,44) i Maria exulta per la 
salvació que acaba de ser revelada 
(1,46 i s.). Quan Elisabet tingué el 
nen, en sentir els veïns i els parents 
que el Senyor li havia mostrat el seu 
amor, tots la felicitaven (1,58). El nai
xement de Jesús és anunciat als pas
tors com una bona nova "que port.arà 

a tot el poble una gran alegria" (2,10). 
La missió dels setanta-dos deixebles 
acaba amb èxit i satisfacció -"van tor
nar plens alegria"- i Jesús els ha de fer 
notar que l'autèntica alegria no és 
l'èxit aconseguit en la missió, sinó el 
fet que "els vostres noms estan inscrits 
en el cel" (10,17.20). A les paràboles 
de l'ovella perduda i trobada, i de la 
dracma retrobada es posa en relleu 
l'alegria del retrobament, imatge de 
l'alegria que hi ha al cel per la conver
sió d'un sol esgarriat, i com la joia del 
pastor i de la dona cal que sigui com
partida amb els més propers: "Veniu a 
celebrar-ho amb mi" (15, 3 is. i8 is.). 
Igualment en la paràbola del fill prò
dig, el pare misericordiós, exhorta el 
fill gran a celebrar i alegrar-se pel re
torn del seu germà (15,32). Al pas de 
Jesús i al seu requeriment, Zaqueu, 
baixà de seguida de l'arbre i va acollir 
Jesús amb gran alegria (19,6). Diu
menge de rams, quan Jesús i els seus 
s'acostaven a la baixada de la munta
nya de les oliveres, tota la multitud 
dels deixebles, "plens d'alegria, co
mençaren a lloar Déu amb grans crits" 
(19,37). La joia dels deixebles, supe
rat l'esglai i la por inicials, en veure 
Jesús ressuscitat, els produeix estupor 
de tanta alegria, fins al punt que no 
s'acabaven de creure el que veien 
(24,41). Quan Jesús s'hagué separat 
dels deixebles, en ser endut al cel, 
aquests se'n tornaren a Jerusalem 
"plens d'una gran alegria" (24,52). 

L'alegria dels nous temps 

Pasqua ho trasbalsa i magnifica 
tot. També l'alegria dels deixebles i 
seguidors de Jesús. El nou horitzó in-



augurat per Pasqua dóna una nova di
mensió als sentiments dels deixebles 
amb una joia tota nova. Joan Baptista 
entreveu la rellevància de Jesús i de la 
seva missió, i sota el símil de l'espòs 
joiós per la possessió de l'esposa, diu 
que l'amic de l'espòs, que és present i 
l'escolta, té una gran joia quan sent la 
veu de l'espòs. I anticipant-se a la re
velació final, confessa: "També jo tinc 
aquesta joia i la meva joia és comple
ta" (Jo 3,29). L'alegria del Precursor, 
que creu i espera l'obra de Jesús, sen
se, però, poder veure-la acomplerta, té 
un precedent en la fe-esperança dels 
patriarques, que en la llunyania dels 
temps contemplen el dia de la salvació 
-el dia de Jesús- i s'hi entusiasmen: 
"Abraham, el vostre pare, s'entusias~ 
mà esperant de veure el meu dia, el 
veié i se'n va alegrar" (Jo 8,56). És 
l'alegria que dóna la fe, que no sols 
veu el futur, sinó que sap interpretar i 
valorar també el present d'acord amb 
la nova situació inaugurada per Jesu
crist (Jo 4,36). El present moltes vega
des és cru i contradictori. No tothom 
sap mirar amb ulls de fe els moments 
difícils de la prova, i la por enterboleix 
massa sovint l'esperança. La mort, 
l'absència de l'amic, és causa de tris
tesa per als seguidors de Jesús i, en 
canvi, motiu d'alegria per als enemics. 
Cal mantenir-se ferms en la fe i l' espe
rança, que en definitiva és una mane
ra de demostrar la força de l'amor, 
capaç d'estimar passi el que passi. 
Fins enmig del plor i el dol, la joia del 
cor creient apunta com una albada, 
que acabarà per esclatar en plenitud, 
quan a imitació de Jesús i gràcies a 
ell, donarem el pas de la Pasqua (Jo 
16,19-22). Per això Jesús prega pels 
seus deixebles al Pare: "Però ara vinc 

a Vós, i mentre encara sóc al món dic 
tot això perquè ells tinguin també la 
meva joia, una joia completa" (Jo 
17,13). L'experiència personal del 
Ressuscitat és causa d'alegria (Jo 
20,20). 

La paradoxa de l'alegria cristiana 
en la tristesa i el sofriment 

El seguiment de Jesús i la fidelitat 
a la seva crida, si bé és causa de lluita 
i de sofriment, àdhuc de tristesa, és 
alhora motiu d'alegria interior. Sant 
Pau ha constata en 2Co 6,1-10 i ell 
mateix es posa com a exemple d'a
questa dialèctica sofriment-tristesa 
apostòlica i alegria interior en Jesu
crist: "Em sento ple de consol i des
bordant de joia enmig de tantes tribu
lacions com passo" (2Co 7,4; vegeu 
també 2Co 13,9 FI 1,18 i 2,17). Tots 
els apòstols constaten el mateix, des
prés d'experimentar-ho personalment: 
"Se'n van anar del Sanedrí, contents 
d'haver estat trobats dignes de ser ul
tratjats per casa de nom de Jesús" (Ac 
5,41), i així ho prediquen en les seves 
comunitats (lPe 4,13-14; Jm 1,23), bo 
i seguint l'ensenyament de Jesús en el 
codi de la felicitat cristiana que són les 
Benaurances: "Feliços vosaltres quan, 
per causa meva, us insultaran, us per
seguiran i escamparan contra vosaltres 
tota mena de calúmnies, alegreu-vos i 
celebreu-ho, perquè la vostra recom
pensa és gran en el cel" (Mt 5,3-12). 
No és masoquisme. És la joia interior 
capaç de desafiar l'adversitat. La joia 
és connatural en l'home i la dona, és 
un do Déu (Coh 3,13-14). L'allunya
ment, però, de Déu i dels seus desig
nis, el pecat, ha capgirat la naturalesa 21 
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i el cor de l'home i I 'ha arrossegat pels 
camins de la por i la tristesa. La seva 
força, però, no ha estat capaç d'esbor
rar-li del tot l'empremta deixada per la 
mà de Déu en crear-lo. I així, sorgeix 
de tant en tant, talment una llanterna
da fugissera, la resplendor del desig 
de felicitat que hi cova dins, com una 
exigència de fe en la bondat que el 
Senyor hi havia posat des del principi, 
i una professió l'esperança en la salva
ció, malgrat totes les proves i el sofri
ment que comporten (Tb 13 i sobretot 
v. 9). Per això l'alegria, alegrar-se, es 
converteix en un manament: "Viviu 
sempre contents en el Senyor; ho repe
teixo, viviu contents ... el Senyor és a 
prop. No us inquieteu per res ... i el Déu 
de la pau serà amb vosaltres" (FI 4:4-9). 

Déu, donador de tot alegria (Jud v. 
24), àdhuc de la que s'origina en la 
possessió i ús dels béns terrenals (Ac 
14,17), l'ha restaurada en el cor de 
I 'home per la resurrecció de Jesucrist 
(Jo 20,20) i la [¡xa i conserva en els dei
xebles per l'Esperit Sant (Ac 13,52; Rm 
14,17; 1Te 1,6). És l'Esperit Sant que 
ens ha estat donat el qui fructifica en 
nosaltres "amor1 goig, pau, paciència, 
benvolença, bondat, fidelitat, dolcesa 
i domini d'un mateix" (Ca 5,22-23). 
És bo de notar com aquests fruits de 
l'Esperit comencen per]' amor que dóna 
alegria i porta a la pau, que no és sim
plement l'absència de guerra, sinó la 
possessió tranquil'la de béns, de feli
citat i especialment de salut, o sigui 
contentació derivada d'aquella satis
facció que el Creador sent en contem-

plar la seva obra. Satisfacció, joia en 
el fons, que no sols és per emplenar el 
cor i viure-la personalment, sinó que 
com a fruit de l'Esperit és sobretot 
expansiva i solidària, com remarca 
sant Pau a Rm 12 parlant de l'amor 
fratern en la nova vida en Crist: "Que 
l'esperança us ompli d'alegria (v. 12), 
alegreu-vos amb els qui estan alegres, 
ploreu amb els qui ploren; viviu d'acord 
els uns amb els altres (11. 15-16), si és 
possible, i fins on depengui de vosal
tres, estigueu en pau amb tothom (v. 
18)". Hi ha una pastoral de la joia, de 
l'alegria. Que en aquests temps que 
vivim és sobretot urgent, un ministeri 
o servei valuosíssim, fonamentat, com 
tot ministeri eclesial autèntic, en l'amor 
que el Senyor ens ha donat i assegura 
la joia interior (2Pe 1,3-8). 

. . 

Una pastoral de la joia 
é,§¡del tot urgent en els 

. m"Oments'que vivim 

L'Esperit Sant i la joia que fa frui
tar en els nostres cors són la garantia i 
alhora l'exigència de viure joiosos, 
passi el que passi, i de propagar arreu 
l'alegria de I 'home creat i redimit per 
Déu, en un món cansat i trist. Que 
malgrat tot, ha estat salvat i ¡¡'luminat 
per l'Anyell que havia estat mort i 
ara viu (Ap 1,18). "AI'leluia! El Se
nyor nostre, el Déu de l'univers, ha 
instaurat el seu Regne. Alegrem-nos 
i celebrem-ho, cantem la seva glò
ria" (Ap 19,6-7). 



Una reflexió pastoral sobre la festa 
ANTONI DEULOFEU, prevere de la diòcesi de Barcelona, adjunt a la direcció 
del CEP. 

Introducció 

Tots tenim a la memòria aquell es
tat d'ànim després de celebrar una pri
mera comunió o un casament: els ha 
portat la fe? O els ha portat la festa? 
Quants cops hem dit: "vénen per la 
festa social". 

Doncs bé, aquest article té la pre
tensió de fer una reflexió aprofundida 
sobre la festa. Darrere del que anome
nem pejorativament festa social po
den haver-hi molts elements subja
cents de transcendència i religiositat 
natural. I en un moment en què el nos
tre Concili Vaticà Tarraconense con
voca l'evangelització dels cristians 
practicants ocasionals i dels allunyats, 
penso que com mai cal una reflexió 
sobre el fenomen de la festa i construir 
des d'aquesta reflexió els criteris de 
preevangelització i d'evangelitza
ció, així com el discerniment sacra
mental. 

Aquest article està estructurat en 
els següents apartats: 

1. Una aproximació al fenomen de 
la festa 

2. Relació entre el temps vital, el 
temps estacional i les festes 

3. La festa en la cultura del món 
feliç 

4. Possibles criteris pastorals 

1. Aproximació al fenomen de la 
festa 

1.1. Introducció 

Hannah Arendt, en el pròleg del 
seu llibre La condició humana, recor
da la memòria funerària que hi havia 
en el sepulcre d'un gran científic rus, 
que deia: "La humanitat no restarà lli
gada per sempre a la terra". Aquesta 
és la veu de l 'home que sempre sent la 
terra com una presó? I la ciència li 
obre horitzons per poder pensar en la 
vida més enllà de la terra? 

Sorprenentment podria passar que 
el positivisme i la religiositat natural 
apuntessin al mateix lloc comú, que 
seria emancipar-se dels lligams de la 
mare terra per anar més enllà, ja si
gui des del cientisme o des del fi
deisme. Dit tot això, podríem estar 
descrivint una situació dramàtica, 
considerar la terra com una gàbia i el 
cientisme i el fideisme com una 
rebel'lió contra l'existència humana. 
El cientisme l'expressarà com una 
rebel'lió contra aquest suposat do 
gratuït de l'existència que no proce
deix de cap lloc i que desitja can
viar per una cosa feta per ell mateix, 
i el fideisme considerarà la predesti
nació o el destí com la raó que evi
dencia que som molt més que exis
tència terrenal. 23 
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Després d'aquesta primera refle
xió, influït per aquest criteri d'Arendt, 
segons la qual l'emancipació i la secu
larització de l'edat modema comença 
en una desviació no necessàriament 
de Déu sinó d'un déu que era el pare 
dels homes en el cel, que ha d'acabar, 
potser, amb un repudi a la terra que 
fóra la mare de totes les criatures vi
vents sota el firmament. I d'aquesta 
animosita en naixerien els grans ele
ments de l'actitud humana. La inter
pel'lació que ens fa és colpidora, i per 
altra banda és obvi que l'existència 
d'una cul tura que expressa un males
tar davant les evidències del pas del 
temps (envelliment i mort), o bé del 
pes i dels límits del temps (fragilitat i 
efimeritat), ens porta a pensar si les 
"mancias" no ens estaran oferint una 
manera primària d'aquesta rebel' lió 
contra la condició humana? 
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Si és així, podria passar que la fes
ta secular, la festa de religiositat natu
ral, fos un crit d'evasió a favor del més 
enllà i contra la condició humana en
gabiada en les lleis de la terra. I que la 
festa cristiana fos un cri t d'esperança 
pel gran motiu de l'Encarnació (Déu 
que ha vingut a nosaltres); per tant, 
totalment oposat a la rebel·lia contra 
la condició humana. Aquesta seria 
una possible visió antropològica sub
jacent en la dimensió festiva; d'una 

banda, el cientisme, la religiositat na
tural i l'esoterisme ofereixen festes de 
rebel'lió a l'existència humana provo
cant evasió i, de l'altra, la ciència i 
1 'humanisme donarien festes que pro
vocarien l'afirmació i la identitat del 
que realment és l'existència humana. 
Quant al cristianisme, donaria festes 
de la gran esperança present i futura 
que dóna l'Encarnació. 

1.2. Dimensions transcendents de la 
festa 

Un cop vistes les arrels d'aquest 
més enllà, que poden ser d'evasió, 
rebel'lia o esperança, es fa evident que 
en cada festa topem amb uns elements 
simbòlics que constantment procla
men un més enllà de l'àmbit quotidià 
i ordinari de la vida. Això es fa palès, 
per exemple, en l'alegria que pot pro
vocar un gol a l'equip contrari, perquè 
la raó deu estar en el fet que el gol és 
molt més que un gol, és simbòlic: el 
meu grup amb aquell gol proclama 
una identitat patriòtica que ens supera 
i ens fa sentir unitat. 

Per tant, constantment la simbolit
zació d'una societat rememora i anti
cipa, i ho farà amb ritus periòdics, 
amb ritus de pas i, fins i tot, amb el joc 
i mil formes de cultura. Altres cops 
serà l'anticipació d'una utopia, altres 
la pretensió d'establir una unitat per
duda, però tot aquest treball de simbo
lització constantment és un transcen
dent enfront la nostra contingència i la 
nostra finitud. 

Sense ferir ningú, voldria narrar un 
exemple que em va fer pensar molt: en 



el beU mig d'una cultura molt secular 
i laica, en un concert de rock:, el porta
veu del grup, amb una actitud molt op
timista, parlant del seu amic difunt, 
s'adreçava a ell dient-li més o menys: 
"allà on siguis, si és que ets en algun 
lloc, sentiràs el nostre record que no 
morirà mai", i tot seguit convidà el 
públic a cantar una cançó emblemàti
ca del repertori, i el públic espontà
niament va encendre els encenedors 
convertint el recinte en una catifa de 
llumenetes. Des d'aquell laïcisme no 
es podia ni dir la paraula cel ni parlar 
de Déu, ni de res que tingués traces de 
ritual cristià, però el cel sense nom, el 
Déu desconegut que escolta, el difunt 
que gaudeix d'una misteriosa "altra 
vida" i el culte de la cançó, el silenci i 
els encenedors creaven un clima reli
giós que fa pensar. Seria esdevenir 
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transcendents, però l'element conna
tural que portaven dins la gent que va 
assistir al concert reclama culte, té al
lèrgia al culte eclesial però no pot ex
pressar-se sense culte. Sempre que 
rememorem un fet, sempre que una 
col'lectivitat no para d'expressar i 
d'expressar-se, a tots ens ve al cap la 
pregunta: En què creuen els qui no 
creuen? I aquí valdria la pena recordar 
com subtilment Umberto Eco reme
morava Carlo Martini, perquè els no 

creients parlen sobre temes tan apoca
líptics com la fi del treball, el món 
cultural tal com el coneixem, i de l' Ho
mo sapiens sapiens, silencien molts 
les seves esperances escatològiques. 

Pràcticament, podríem dir que tota 
festa té elements transcendents, ja si
guin d'evasió, d'esperances imma
nents ad' esperances transcendents, 
però el referent del més enllà sempre 
hi és present. 

1.3. Funcions de la festa 

La festa trenca per definició amb la 
quotidianitat, compleix una sèrie de 
funcions que podrien ser les següents. 

a) Funció religiosa. 

Malgrat la paraula funció, l'ús 
d'aquesta paraula no és gaire apropiat 
per parlar de la gratuïtat, ja que el fer 
de Déu és gratuït. Sí que podríem par
lar de funció en un sentit sociològic, i 
dir que en l'àmbit de la religiositat 
natural la finalitat és l'apropament 
d'allò sagrat i rebre les benediccions i 
la Providència de la Divinitat. Dins 
l'àmbit del cristianisme, és l'actualitat 
de l'acció salvadora de Déu realitzada 
en Jesucrist. 

b) Funció biològica. 

La funció biològica consisteix a 
reparar el desgast quotidià d'energies 
físiques i mentals. 

En les societats tradicionals una de 
les maneres d'explicitar-se, perexem
ple, és la gastronomia, com a deriva
ció del paper fonamental que ha tingut 
el menjar. 25 
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La festa ha estat, i encara ho és, 
sinònim d'àpats especials i abundan
tíssims, que apleguen molts comen
sals. 

En les societats tradicionals, dins 
una economia gairebé de subsistència, 
hom menjava el que produïa i, a causa 
de l'estacionalitat d'alguns aliments, 
només se'n consumia un ventall 
reduït. 

En arribar la festa, això canviava i 
tot el millor que havia produït la casa 
al llarg de l'anyera consumit llavors, 
en comunitat. Dins la societat contem
porània això ha canviat, ja no cal espe
rar que arribi la festa per atipar-se, es 
pot fer en qualsevol moment. Però 
l'àpat festiu continua essent present: 
com quelcom especial pel seu sentit 
comunitari, a excepció del Nadal. 

e) Funció econòmica. 
La festa havia estat motiu de des

peses extraordinàries, moment d~abun~ 
dància i d'ostentació, i una ocasió 
per generar fires, mercats, etc. 

Avui dia, aquestes fires han per
dut la funcionalitat i han estat subs
tituïdes per mercats permanents, o 
bé per una tipologia de fira diferent, 
de caire lúdic. En aquest sentit, ja no 
tenen la funció econòmica d'inter
canvi de béns, però continua havent
hi fires. 

També el concepte de despesa ex
traordinària s'ha deslligat de la festa, 
pel que fa als vestits, la roba, etc. No 
cal que sigui festa per anar d'estrena. 

d) Funcions psicològiques i socials. 

Totes dues funcions apareixen 
molt lligades. Alliberament de ten
sions individuals i col'lectives, la fes
ta representa una inversió dels valors 
establerts que la fan necessària per al 
manteniment de l'equilibri social. 

Una de les festes d'inversió de rols 
per excel'lència és el Carnaval, on és 
permesa aquesta llicència de l'ex
pressió. 

La festa constituïa un marc impor
tant d'alliberament: ara no cal esperar 
el marc de la festa, hi ha altres contex
tos: discoteca, pub, etc. 

La realitat social i cultural ha can
viat, i comporta el sorgiment de noves 
necessitats. Com afirmen Toni Puig i 
Jaume Colomer: "el sentit de la festa 
ve determinat per la realitat que la 
genera; cal, doncs, guaitar aquesta 
realitat". 

Calen nous recursos i noves es
tructures festives. Cal aprofitar els 
mitjans d'avui i celebrar allò que avui 
interessa. La tradició no ha de ser nos
tàlgica, cal que doni la clau per conèi
xer a fons allò que ha funcionat, que 
permetrà intuir el que ha de funcionar. 

1.4. Relació entre festa i cultura 

En aquest apartat seguirem la in
tuïció d'Ortega i Gasset sobre el ca
ràcter hieràtic d'algunes festes cultu
rals. Ens diu que la cultura neix d'un 



fons vivent, de la persona entesa con 
a subjecte; per tant, la cultura és vida, 
en el sentit estricte, espontaneïtat, sub
jectivitat. Això vol dir que poc a poc 
la ciència, l'ètica, l'art, la fe religiosa, 
la norma es van deslligant del subjec
te i van prenent consistència pròpia, 
valor independent, prestigi, autoritat 
fins que arriba el moment en què la 
vida m'atorga tot això, es rendeix i es 
posa al servei del que ha engendrat. 
Això vol dir que la cultura s 'ha objec
tivat, en certa manera s 'ha contraposat 
a la subjectivitat que la va engendrar. 
Això vol dir també que la cultura so
lament serveix en la mesura que va re
bent el flux vital dels subjectes, i quan 
aquesta transfusió es trenca, la cul
tura s'allunya i es torna hieràtica. 
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Podria haver reflexionat aquest 
tema des de perspectives molt dife
rents, però aquesta, seguint Lluís Mal
donado, m'apropa a la gran preocupa
ció pastoral de per què el catolicisme 
popular i la religiositat popular conti
nuen tenint flux vital i la pastoral sa
cramental pateix certs tons hieràtics, 
així com estils rituals. Per això crec 
que cal valorar el fet de no beneir la 
religiositat popular que neix del flux 
de la religiositat natural i procurar que 
la nostra pastoral catequètica de pre
paració sacramental tingui fidelitat al 
contingut que li dóna la seva raó de 

ser, i l'agilitat pedagògica de connec
tar amb el flux vital de la vida dels 
subjectes i de les comunitats. Així 
mateix, cal que els ritus es manifestin 
com aquell entrar en la lògica salvado
ra de Déu que ens provoca l' experièn
cia existencial de la salvació i de la 
Redempció. Per això és tan important 
la fidelitat bíblica existencial que, al 
mateix temps, té aquella flexibilitat de 
llenguatge capaç d'expressar-se amb 
dinamisme i de possibilitar i facilitar 
el reconeixement de l'acció salvadora. 
És a dir, caldrà un procés de comuni
cació i un corrent vital de goig i es
perança, dissertació d'un dolor i una 
solidaritat viscuda que reclama espon
taneïtat i creativitat, així com molta 
fidelitat a la tradició eclesial, perquè 
la iniciativa és de Déu i la nostra au
tonomia personal i col·lectiva ha de 
ser obedient a la iniciativa de Déu. 

1.5. Elfenomen de la parareligiositat 
civil 

Segons Weber, les religions són 
institucions històricament condemna
des a extingir-se per culpa del procés 
irreversible de racionalització (moder
nitat). Així les definicions religioses 
de la realitat seran substituïdes per de
finicions científiques que mostraran la 
incompetència de les anomenades ve
ritats religioses. D'aquest fenomen 
se'n diu desencantament del món. 

Pèrò aquest fenomen resulta que 
és ambivalent. Segons pensadors com 
Emes Gellner, el que realment està 
succeint és un reencantament del món 
amb l'emergència d'una gran varietat 
de formes institucionalitzades de reli- 27 
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gió i parareligió, com poden ser la re
habilitació de velles esglésies oficials, 
el naixement de nous moviments reli
giosos dins d'aquestes esglésies, l'apa
rició de fonamentalismes vells i nous, 
la multiplicitat de grups sectaris, així 
com l'irresistible ascens de noves sub
cultures de la modernitat: l'esport, la 
moda, el sexe, les drogues i el rock 
and roll. També hi son presents un gran 
nombre de supersticions i fanatismes 
que van des del món esotèric fins als 
grups politicofanàtics. Segons Gell
ner, no per irracionalitat i superstició 
són menys influents, creadors de sen
tit i poderosament significatius; per 
això Salvador Giner ens diu que no es 
tracta d'una secularització de la cultu
ra moderna, sinó més aviat una consa
gració del profà. Aquest mateix autor 
ha fet un quadre en què es mostren les 
tipologies laiques de salvació'. 

. El darrer apartat d'aquest capítol 
fóra la fenomenologia de la festa. 
Totes aquestes parareligions gene
ren una multiplicitat de festes o bé 

estan molt presents en l'estil festiu de 
I 'home de la cultura actual. I tot això 
fa pensar que una bona pastoral acolli
dora i evangelitzadora ha de tenir pre
sent aquest món de les parareligiosi
tats laiques perquè podria passar que 
el calendari festiu ben portat, amb una 
bona reflexió etnològica, fos un bon 
lloc d'encontre de fe i cultura, i un lloc 
d'interès comú (de diferents humanis
mes, religiositat popular i evangelitza
ció eclesial), de socialització i alhora 
d'integració en un moment tan disgre
gat de la cultura de la gran buidor. 

2. Relació entre el temps vital, el 
temps estacional i les festes 

El nostre calendari festiu té un 
substrat agrari preromà, al qual se li ha 
afegit un calendari romà i un altre de 
cristià a l'hora d'incorporar certes tra
dicions jueves. 

Les festes tradicionals tenen el seu 
origen en el món rural, sorgeixen 

* TIPOLOGIES LAIQUES DE SALVACIÓ 

Intramundà 
Religions polítiques 

Extramundà 
Religions narcisistes 

Ascetisme 

Socialisme 
Feixisme 
Nacionalisme 
Terrorisme 
Messianisme 

Diners 
Salut 
Esport 
Treball 
Sectes 

Misticisme 

Revolució 
Anarquisme 
Ecologisme 
Pacifisme 
Pa i circ 

Art i moda 
Amor i sexe 
Atzar i joc 
Hedonisme 
Drogues 



d'una circumstància determinada pel 
marc d'unes col'lectivitats concretes i 
homogènies. Quan es va produir el 
gran èxode del món rural al món urbà, 
el camp es va desposseir dels grans 
protagonistes de la festa, i, d'altra 
banda, la gran arribada massiva a les 
ciutats i viles importants va fer perdre 
la consciència de comunitat, bàsica 
per a la festa popular. Això és el que 
va portar a dir a Jaume Colomer que la 
nostra festa popular s 'ha dessacralit
zat: "la festa és la institucionalització 
de totes les activitats per estimular la 
relació del profà amb el sagrat". La 
festa disposa d'uns elements lúdics 
necessaris per reconquerir el sagrat, i 
quan aquests prenen valor per si ma
teixos s'allunyen de l'entorn sagrat 
que els havia fet néixer, en aquest cas 
ens trobem que sobreviu més l'embol
call que no pas l'essència; la qual cosa 
esdevé un anacronisme. 

Sovint ens entestem a fer viure, 
influïts encara per la imatge que l'es
perit romàntic ens ha inferit respecte 
de la cultura popular, una sèrie d'ele
ments i símbols que no s'adiuen a la 
nostra realitat, i celebrem festes com a 
recordatori i revivència d'objectes de 
museu; per tant, no connectem amb la 
col'lectivitat perquè són festes mortes. 

Però, al mateix temps, podríem dir 
que hi ha una certa nostàlgia que ens 
porta a rememorar la festa popular 

com una necessitat intrínseca per si
tuar-nos davant el ritme de la vida, 
tant de la vida que es reflecteixen les 
estacions de l'any com del ritme vital 
existencial. Voldria fer notar també 
que la naturalesa de la cultura popular 
és donar sentit a la coHectivitat; per 
això en aquests moments de disgrega
ció, en què és tan difícil sentir-se part 
integrant d'una col'lectivitat, celebrar 
el calendari de les festes tradicionals i 
religioses ens situa i ens ajuda a trobar 
sentit al pas del temps. El motiu d'a
questes festes, ja sigui Tots Sants o 
Carnestoltes, dóna l'horitzó i sentit al 
pas del temps. És molt sorprenent que 
les festes fabricades no acaben de te
nir força perquè en el fons no ens 
orienten ni històricament ni existen
cialment per definir-nos com a comu
nitat, poble, vila, barri, nació, etc. 

Així com hem vist que la mobilitat 
obligada per l'estudi, el trebaU o la 
mobilitat del temps lliure ens fa sentir 
la nostàlgia de la festa popular, també 
en aquest moment de crisi del que sig
nifica la Uar familiar i de difícil taran
nà evidencial que porta tantes fractu
res en el si de la família, resulta que 
dóna pau, sentit i esperança celebrar 
els grans moments vitals. Cada cop 
que una pareUa demana un sagrament, 
alhora que és desconeixedora del que 
demana, pidola com una necessitat de 
"sentit de vida"; és a dir, demanen un 
bateig sense tenir cap noció del que 
vol dir la Salvació operada en Jesu
crist, però sí que reconeix que en el 
naixement del seu fill descobreix la 
força del misteri, que és un primer pas 
per a la gran experiència fonamental i 
religiosa, el que Rudolf Olta en diu 
experiència de/lluminós 29 
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Per això cal escoltar el truc de qui 
demana el sacrament i no fer servir els 
a priori tot jutjant que el que ve a bus
car és el supermercat dels sacraments, 
sinó que cal comprendre qui truca, 
acollir-lo de veritat i tenir el goig, la 
creativitat i l'impuls positiu d'establir 
un pont evangelitzador entre la seva 
demanda existencial i la grandesa i 
realitat del sagrament del que demana. 

3. La festa en la cuItura del món 
feliç 

S'ha dit que la nostra cultura (la 
del món occidental) és una cultura del 
gran buit. J. M. Rovira i Belloso ca
racteritza aquesta cultura de la Gran 
Buidor pel seu neoindividualisme fe
rotge, per una revolució tecnològica 
enlluernadora i una permissivitat ètica 
que contrasta amb un legalisme minu
ciós. En definitiva, una cultura que 
tendeix a "crear un buit de valors 
orientats en sentit transcendent". El 
diagnòstic ens sembla plenament en
certat; la dificultat rau a determinar les 
causes d'aquesta situació. 

Seguint Nei! Postman (teòric nord
americà del món de la comunicació), 
hauríem d'anar a buscar les raons en 
el canvi de les formes de coneixement 
que ha produït la difusió generalitza
da dels mitjans de comunicació audio
visuals. Creiem que val la pena fer 
un resum de les tesis d'aquest autor 
perquè han de contribuir decisivament 
a explicar la realitat dels nostres dies. 
El que ens diu Postman (i qualsevol 
epistemòleg) és: "A mesura que una 
cultura es desplaça de l'oralitat a l'es
criptura, a la impremta, a la televisió, 

les seves idees sobre la veritat es des
placen amb ella". 

El canvi que ens afecta és el se
güent: des del segle XVIII (amb la difu
sió del llibre imprès) i fins a mitjan 
segle xix (amb la irrupció del telègraf 
i la fotografia, dos invents que combi
nats havien de produir la televisió), la 
nostra relació amb el món s'havia ba
sat en un tipus de coneixement fona
mentat en la lògica discursiva. El 
medi d'aprenentatge bàsic havia estat 
el llibre i el llibre exigia del lector (o 
de l'oïdor, o de l'alumne): esforç físic, 
concentració mental, entendre la rea
litat com un discurs que es va desen
volupant d'acord amb unes normes lò
giques (hi ha un abans i un després, 
unes causes i unes conseqüències, 
etc.), navegar pel món de les abstrac
cions, distingir l'actitud de l'autor en
vers el tema i el lector (per exemple, si 
està parlant de manera irònica), retar
dar l'assoliment del plaer, que en un 
llibre mai no és immediat (no sabem 
qui és el culpable, posem per cas, fins 
a l'última pàgina); i encara altres co
ses. El fet de llegir: " ... encoratja la 
racionalitat; el caràcter seqüencial i 
proposicional de la paraula escrita 
afavoreix el que Walter Ong anome
na el tractament analític del conei
xement". 

Això és el passat. I ho és no només 
perquè la gent (sobretot la gent jove) 
no llegeix (qualsevol professor uni
versitari constata que els nivells de 
lectura dels joves en el tram superior 
de l'educació són sota mínims) sinó 
perquè la nostra manera d'entendre 
(de conèixer) la realitat ha canviat; ara 
està profundament influïda pels mit-



jans audiovisuals, sobretot (diguem
ho clarament) per la televisió, que in
flueix sobre tots els altres mitjans de 
coneixement (els diaris, la ràdio i els 
llibres inclosos). La supremacia de la 
televisió com a mitjà de comunicació 
i d'educació és reconeguda avui per 
tothom. Però aquí rau el més impor
tant de tot: no hi ha missatge sense 
mitjà; el mitjà determina, condiciona, 
informa totalment el missatge. No és 
que abans el missatge fos imprès i ara 
televisat: el canvi de mitjà implica un 
canvi de missatge. D'aquí la frase de 
M. McLuhan: "El mitjà és el missatge". 

La realitat a la qual accedim i que 
vivim a través de la televisió és, sobre
tot, abundant, discontínua, descontex
tualitzada, Sense valor precís. Al llarg 
del dia rebem una gran quantitat d'in
formació, molt breu: des d'un anunci 
(20 segons), a una notícia (1 minut), 
un programa de cuina (5 minuts), dos 
reportatges (30 minuts), una telesèrie 
(45 minuts), o una peHícula (90 mi
nuts). La rebem tota seguida (de vega
des barrejada), fora del seu context i 
sense saber ben bé quin valor cal 
atribuir a cada unitat: anunci-avanç 
de programació-concurs-telenotícies 
la part-anuncis-telenotícies 2a part
anuncis-el temps-anuncis-programa 
de cuina-anuncis-concurs. 

Vet aquí l'origen de la dispersió 
mental dels nostres dies, i la poca ca
pacitat de concentració: una sobrea
bundància d'informació, descontex
tualitzada, fàcilment adquirida, i per 
damunt de tot divertida i discreta. 

Tot això significa un canvi en la 
percepció de la realitat que implica un 

canvi en el concepte de veritat, i evi
dentment aquest fet repercuteix en tot 
plantejament pastoral, i encara més si 
es tracta de praxis pastoral. Perquè el 
tema de fons és: com anunciar l'Evan
geli de Jesús, que és la Paraula Procla
mada, als homes i dones dels nostres 
dies que viuen en el món de la disper
sió de les imatges, de la indiferència 
de valors, de la sensació fàcil i imme
diata? Com anunciar la Bona Nova als 
pobres, als que ploren, als desvalguts, 
als pecadors, als oprimits, si ara la 
immensa majoria de la població vol 
viure en un "món feliç" (per fer ser
vir l'expressió profètica d'Aldous 
Huxley). 

Ara les persones arriben a estimar 
la seva opressió, a adorar les tecnolo
gies que anu¡'¡en les seves capacitats 
de pensar? Tots hem lluitat fins ara 
contra el segrest de la informació; 
però què hem de fer si vivim en un 
mar d'informació que ens redueix a la 
passivitat i a l'egoisme? Fins ara hem 
lluitat contra els qui amagaven la ve
ritat, els qui n'impedien l'accés; però 
què hem de fer si la veritat s'ofega en 
un mar d'irrellevància? Fins ara hem 
volgut alliberar la cultura; però què 
hem de fer quan hem esdevingut una 
cultura trivial, preocupada per ximple
ries? Les dictadures cruels han contro
lat la població mitjançant la por i el 
dolor; el nostre sistema ens controla 
mitjançant el plaer. 

La caracterització que hem fet de 
la societat no té la pretensió d'ha
ver-ho dit tot sobre el moment ac
tual; només ha volgut posar en relleu 
un aspecte bàsic (com coneixem, 
quin concepte de veritat tenim) que 31 
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afecta essencialment el món de l'edu
cació. 

Amb tot el que hem dit, veiem que 
quan encara no hem resolt el problema 
de la inteHigibilitat de la fe enfront de 
la modernitat, ens neix un nou con
flicte amb la postmodernitat, que ens 
porta el problema del problema. 
Com afrontar, doncs, la qüestió de la 
intel'ligibilitat de la fe i la seva credi
bilitat, quan el logos dominant es de
fineix per la indefinició i l'opció fona
mental és la de defugir la pregunta, 
doncs, la vida marcada pel misteri 
caòtic no reclama la pregunta pel sen
tit, sinó l'energia per ser viscuda; viu
re per viure és l'única manera d'estar 
bé amb la vida: "Tómala sin mas, 
como viene, viene, que la vida tiene 
la verdad y la razón" (Toquinho, el 
viajero del sueño), 

El doble repte és fascinant, i a
quests moments d'escepticisme per un 
costat (raó sense esperança) i hedonis
me per l'altre (diversió sense joia i 
esperança) em porten a pensar que 
precisament la pastoral de la festa pot 
ésser el locus de diàleg entre la raó i 
l'esperança i el sentit. 

4. Possibles criteris pastorals 

Aquests criteris, després de tota la 
reflexió sobre la festa, podrien ser els 
següents. 

a) Atendre de manera personalitza
da i acollídora les peticions d'atenció 
sacramental, sense judicis pejoratius 
de les seves darreres intencions (es 
casen per l'església perquè és més 

bonic, fan la primera comunió per 
celebrar una festa de la pubertat del 
fill, etc.). 

Des del saber acollir, cal construir 
un pont entre la seva petició de reli
giositat natural (saber-la entendre 
justament) i fer el pas evangelitzador 
de portar la situació vital a la resposta 
gratuïta, salvadora i redemptora de 
Jesucrist en el si de l'Església. 

b) Atendre el calendari de les fes
tes tradicionals i populars i saber tro
bar el lloc de la presència evangelitza
dora, Un lloc que des de la parròquia 
acull el poble i col·labora en el procés 
de socialització, integració i identitat 
solidària. Un lloc des d'on establir un 
diàleg entre fe i cultura i reconèixer 
les arrels cristianes del nostre poble. 
Un lloc de lectura esperançada dels 
cicles vitals i estacionals de la vida de 
les persones i els pobles i els seus col'
lectius. Un lloc de trobada entre totes 
les pluricomprensions culturals. Un 
lloc per humanitzar la vida ciutadana 
i possibilitar l'acollida als nouvinguts. 

e) Saber tenir la nova presència 
eclesial (acollidora, respectuosa, evan
gelitzadora i solidària) més enllà del 
confessionalisme i el laïcisme, i sinto
nitzar amb l'esperit dels pobles i aju
dar a fer les autocrítiques necessàries 
per allunyar tot tancament, aïllament i 
fanatisme. 



La joia com a fruit del bé acomplert 
BERNABÉ DALMAU, monio de Montserrat. 

Donat que volem contemplar aquest 
tema des d'una perspectiva cristiana, 
és possible que d'entrada ens assetgi 
un escrúpol: ¿Té dret l'home a alguna 
satisfacció en aquesta vida com a re
compensa a coses bones acomplertes, 
si sap que el bé no el pot fer d'ell ma
teix, perquè és Déu el qui l'obra en 
ell? ¿No s'hi juga, aquí, tota la qües
tió de la gràcia, tan acuradament es
tudiada i en certa manera resolta per 
sant Agustí? 0, anant directament a 
les arrels evangèliques, ¿no va dir 
Jesús "Quan haureu fet tot allò que 
Déu us ha manat, digueu: Som tan 
sols uns servents, hem fet només el 
que havíem de fer" (Lc 17,1O)? 

¡ qwa/~~v?!\,f!1g'e;¡r¡¡e 't~i 
genel'()Sltq,t pr()du~/x ';;1 
alegriaenaqti~/H!¡iJe,j," .. i 
lapr%tfJfJ8¡;¡4~~~Si~.'!Y¡lji 
mentre que fere/mal" ¡ 
prod l..!eixitatr'l:ii;'/¡@e:~~;,i~4jj 
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Amb tot, hi ha una dada elemental 
de la psicologia: qualsevol mostra de 
generositat produeix alegria en aquell 
que la protagonitza, mentre que fer el 
mal produeix amargor. ¿No ens ha ar
ribat una paraula de Jesús, precisa
ment l'única bíblica no consignada en 
els evangelis, segons la qual "fa més 
feliç donar que rebre" (Ac 20, 35)? 

És entorn de tot aquesta aparent 
contradicció que es juga el tema de la 
satisfacció pel bé acomplert. 

Tres referències bíbliques 

El tema de la joia o l'alegria és 
cabdal en la Sagrada Escriptura. Però, 
des de l'angle en què el mirem, serà 
bo entretenir-nos sobretot en tres 
textos. 

a) "Els deixebles s'alegraren de 
veure el Senyor" (Jn 20,20). Pot sem
blar que aquí l'alegria dels apòstols és 
espontània, molt lògica després del 
tràngol de la Passió, encara que sense 
mèrit especial. No és ben bé així. Per 
al cristià, totes les alegries, fins i tot 
les més humanes, i especialment la 
que prové d 'haver fet el bé, sempre 
tenen i han de tenir una relació amb la 
presència del Senyor. El cristià viu i 
actua en el Senyor, en Crist Jesús. 
Jesucrist és aquell que pot omplir el 
seu cor de goig, de l'única alegria que 
no passa. El sentit de presència del 
Senyor és el que nodreix totes les ac
tivitats del creient. Intentar trobar ale
gria en el Senyor és començar a parti
cipar de la visió divina, anhel màxim 
de tots els qui cerquen Déu i terme 
vers el qual s'encamina cadascun dels 
seus esforços. La seva vida de creient 
tindrà moments d'aquesta presència 
del Senyor, i per això sentirà la neces- 33 
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sitat de comunicar aquesta joia que li 
entra tan endins. Sense la joia de la 
presència del Ressuscitat no és possi
ble comunicar als altres l'Evangeli; 
la bona nova sols es transmet quan 
primer ha estat viscuda. La dimensió 
missionera de la vida cristiana és 
conseqüència de l'experiència que els 
apòstols feren del Crist ressuscitat i 
que cada creient ha d'actualitzar. 

lfa.!JJ.~s~~liçq9:;~a\.~i 
querebr;e ... '.J 

b) "Feliços vosaltres quan, per 
causa meva, us insultaran, us perse~ 
guiran i escamparan contra vosaltres 
tota mena de calúmnies. Alegreu-vos
en i celebreu-ho" (Mt 5,11-12). Tam
bé en aquesta (i en totes les altres be
naurances) lajoia no sembla fruit del bé 
acomplert, sinó de situacions externes 
no buscades. Però cal no oblidar que 
la felicitat que prové de Déu, o bé és 
acceptada -i llavors esdevé obra me
ritòria-, o bé és refusada. En aquest 
darrer cas, en deixar relliscar una 
oportunitat de felicitat que Déu ofe
reix, no hi ha garantia que en una al
tra ocasió una obra aparentment ben 
feta pugui produir joia, perquè s'hau
rà perdut la sintonia amb la voluntat 
de Déu. Per aquest mateix motiu, el 
qui viu segons Déu sabrà trobar ale
gria fins i tot en qualsevol mena d'ad
versitat: estarà habituat a considerar 
obra ben feta aquella que estigui 
d'acord amb el voler de Déu. 

c) "En aquell mateix momeJ1!, Jesús, 
ple de la joia de l'Esperit Sant, digué: 
T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de 

la terra, perquè has revelat als senzills 
tot això que has amagat als savis i en
tesos" (Le 10,21). Aquest text és co
negut com el iubilus messianieus, és a 
dir, com l'esclat de joia que més ca
racteritza Jesús com a Messies. Notem 
que és una joia de l'Esperit Sant, i per 
tant, té un caràcter diví i, com a tal, la 
fermesa de l'omnipotència i de la ple
nitud del Totpoderós. A més, el motiu 
és la revelació que el Pare fa als sen
zills -els petits, els humils- del seu 
designi. És el text evangèlic que més 
diàfanament ens parla de la joia de 
Jesús; abans d'aquesta pregària, Lluc 
ens reporta l'alegria compartida amb 
els setanta-dos a causa del signe de la 
presència del Regne de Déu que és 
la derrota del Maligne. L'alegria de 
qualsevol deixeble ha de néixer de 
la compartició amb Déu Trinitat de 
l'establiment del Regne. Tot treball 
humà generosament i acuradament 
acomplert ha de prendre com a punt 
de mira el desig de l'arribada d'a
quest Regne: "Vingui el teu Regne!" 
(Mt 6,10). 

Tres referències d'història eclesial 
contemporània 

"No hi ha res de nou sota el sol" 
(Coh 1,9). I, davant el contrast que 
fàcilment el cristià pot trobar entre les 
invitacions a la joia i la realitat dura de 
cada dia, és bo no sols abeurar-se en 
l'Escriptura sinó també recórrer a la 
història. Si, a més, aquesta història és 
de l'època contemporània i pràctica
ment esdevé testimoniatge exemplar 
actual, té una força persuasiva parti
cular. Per això, semblantment al re
curs selecte fet a tres textos bíblics, 



em plau ara al-ludir a tres fets del 
nostre passat immediat. 

a) L'Església de la postguerra a 
França. Sortosament, Catalunya, en 
sortir de la grisor de la immediata 
postguerra nostra, es valgué en gran 
manera de la vitalitat de l'Església 
francesa tot just acabada la Segona 
Guerra Mundial. Per això, fàcilment 
el lector recordarà la situació a què em 
refereixo, molt alliçonadora de cara al 
tema de l'alegria com a fruit de l'obra 
ben feta. La França dels anys cinquan
ta no sols es beneficià dels moviments 
renovadors que feia prop de mig segle 
anaven amarant la vida cristiana i que 
serien plenament assumits pel Conci
li Vaticà II: bíblic, litúrgic, ecumènic, 
ecJesiològic, espiritual... Tingué, a 
més, una creativitat pròpia en la difu
sió de l'Evangeli; pensem només en la 
bibliografia que traduïren al català les 
editorials Estela i Nova Terra funda
des aquell temps i que es feien ressÒ 
de la renovació pastoral, de l' engatja
ment (així ho deien!) dels laics, de la 
militància en el món universitari i en 
el món obrer, de la mateixa experièn
cia dels sacerdots obrers, de l' espiri
tualitat del Prado o de la de Charles de 
Foucauld ... El que vull subratllar és 
que tot aquest dinamisme apostòlic no 
era fruit d'una època de vaques gras
ses, sinó de la constatació de França, 
país de missió. Una de les figures més 
emblemàtiques, especialment pels 
seus escrits, és Madeleine Delbrêl, 
que titula un dels seus llibres La joia 
de creure i que a cada ratlla traspua 
una fe evangèlica, viscuda en una to
nalitat greu i joiosa, forjada en la pre
gària i la caritat. Aquella generació 
tenia quelcom a dir al món, als no 

creients, se sentia missionera. Simple
. ment treballava, i del treball apostòlic 
en naixia el goig espiritual. 

b) La mística del papa Pau VI. No 
parlo de Joan XXIII, perquè crec que 
massa nostàlgics abusen d'aHudir al 
seu carisma per entaular compara
cions injustes amb el nostre final de 
miHenni. Prefereixo parlar del seu 
successor, personatge no tan gastat 
en aquest camp. Ara farà vint-i-cinc 
anys, quan ja s'havia pràcticament 
posat en marxa el llegat del Concili i 
havien passat alguns anys de l'anome
nada crisi de la Humanae vitae, Pau 
VI publicà a la meitat de l'Any Sant 
una exhortació apostòlica sobreL' ale
gria cristiana. És un text no gaire co
negut, però que, junt amb l'Evangelii 
nuntiandi i el Testament, és la míllor 
herència escrita que ens ha deixat. Hi 
consigua aquella frase lapidària: "La 
societat tecnològica ha pogut multipli
car \es oportunitats de plaer, però tro
ba molt difícil d'engendrar l'alegria. 
Perquè té un altre origen: és espiri
tual". I quan desenvolupa una pedago
gia per retrobar l'autèntica joia, ens 
dóna aquesta pàgina que no té res a 
envejar als grans místics: "Caldrà es
forçar-se pacientment per aprendre, o 
per tomar a aprendre amb simplicitat, 
a fruir de les múltiples alegries huma
nes que el Creador posa en el nostre 
camí: l'alegria exaltant de l'existència 
i de la vida; l'alegria de l'amor cast i 
santificat; l'alegria pacificadora de la 
natura i del silenci; l'alegria, a vega
des austera, de l'obra ben feta; l'ale
gria i la santificació del deure acom
plert; l'alegria nítida de la puresa, del 
servei, de la compartició; l'alegria exi
gent del sacrifici. El cristià pot purifi- 35 
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car aquestes formes d'alegria, com
pletar-les, ennoblir-les i no pot menys
prear-les. L'alegria cristiana suposa 
que l'home sigui capaç de copsar les 
alegries naturals. Sovint ha estat a par
tir d'aquestes joies que el Crist ha 
anunciat el regne de Déu". 

c) L'era dels testimonis. No voldria 
que sonés a tòpic el fet de citar la 
gastada frase de K. Rahner, segons 
el qual el segle XXI serà temps d' es
piritualitat, o aquella de l'Evangelii 
nuntiandi, que la gent d'avui valora 
més els testimonis que els mestres i si 
valora els mestres ho fa en tant que 
són testimonis. Però ho faig perquè 
em sembla que contenen una gran 
actualitat, ja que a vegades es nota 
un cert menyspreu del tema de l'es
piritualitat, contraposant-lo als mè
todes i al dinamisme apostòlic d'al
tre temps. 

En canvi, crec que cada cop més 
gent intueix les raons de fons de les 
tan criticades beatificacions i canonit
zacions que duu a terme Joan Pau Il. 
Com a opinió personal, que reconec 
que caldria desenvolupar més deta
lladament, jo afirmaria que el Papa 
vol presentar models -com més prò
xims a nosaltres en el temps, millor
perquè la figura personal de testimo
nis és per ella mateixa eloqüent del 
bé acomplert. En matèria de sante
dat -és a dir, de vida cristiana- val 
igualment l'eslògan de propaganda 
institucional: "La feina ben feta no 
té fronteres". I en els testimonis exem
plars (exemplars en algun aspecte, 
no com si fossin persones sense de
fectes!) que l'Església presenta a la 
veneració local o universal es dóna 

la característica inequívoca de la 
joia. Aquest fet encara resulta més 
remarcable en el cas dels màrtirs 
(els elevats als altars i els que no 
ho són), i per això hi ha el valor afe
git que la donació de la pròpia vida 
és la conseqüència de l'opció fona
mental pel Crist. 

La.'saÚsfacció pel bé 
'. aqomr:Hert vede Déu, 
pè,rò Déuno ens 
ha:prf:5mès alegr;es 
fàcils. 

Ens trobem, doncs, en un moment 
en què el testimoniatge personal (i 
comunitari) obté el caràcter de catego
ria convincent, gairebé d'única cate
goria convincent. Per això cal fixar
s'hi i extreure'n els indispensables 
punts de referència per viure en la 
joia. Altrament, les anàlisis que hom 
vulgui fer sobre la situació actual de 
l'Església, i especialment sobre la de 
casa nostra, tindran motius suficients 
per constatar desesperança i pessimis
me. Quan algú els expressa, convé no 
jutjar-lo perquè en el fons són reflex 
de fracassos vitals més aviat dignes de 
compadir. Però sí que al cristià que 
vulgui treballar bé, i no vomitar amar
gor, el combat diari de la fe i el recurs 
constant a l'ensenyament de l'Escrip
tura i de la vida sacramental el por
taran a expressar la joia del compro
mís. És impossible ser persona de 
pregària i no comprometre's alhora 
en la pràctica del bé. És impossible 
alimentar-se de l'Escriptura i no 
traduir-la en una vida de serenitat 



i de confiança en Déu que porta la 
seva Església. 1 

Tres conseqüències 

a) El bé acomplert ve de Déu. Per 
més que l'experiència personal ens 
ompli de joia quan obrem el bé, la fe 
cristiana farà veure a cada moment 
com prové del Senyor la capacitat de 
fer les coses ben fetes i la joia que en 
deriva. Aquesta actitud generarà un 
sentit d'humilitat i d'acció de gràcies 
que provocaran nous estímuls per tre
ballar més i millor i, per tant, per ex
pandir l'alegria viscuda abans perso
nalment. 

b) Déu no ens ha promès alegries 
fàcils. L'alegria que ningú no pot 
prendre (cf J n 16,22) no ha de ser inú
tilment buscada en les tergiversa
cions de la missió que Déu ha confiat al 
deixeble de Jesucrist. Des de les temp
tacions al desert fins a la gran prova 
que fou la Passió, el descobriment i 
l'acceptació continus de la voluntat 

del Pare permeteren a Jesús de trobar 
el seu lloc en el món, de complir la 
pròpia obra i la font del seu goig. No 
per altres camins el cristià ha d'in
tentar trobar l'alegria de l'obra ben 
feta. Pau VI la qualificava d'auste
ra, perquè ho és. Però també és al
hora garantia d'autenticitat als ulls 
de Déu. 

'Cal¡~éns¡bílitata 
[&IJtacció de /:Esperit 
'perqi,Jè la J()iE1A~ 
un ao seu . " 

c) Cal sensibilitat a l'acció de 
l'Esperit, perquè la joia és un do d'ell. 
I l'activitat de l'Esperit Sant és pluri
forme i fautora de cohesió. Així, el 
cristià, en reconèixer l'Esperit com a 
autor de la joia pel bé acomplert, sabrà 
trobar l'alegria en les variades circums
tàncies de l'acció que com a persona 
i com a creient duu a terme, tant les 
gratificants com les que es presenten 
adverses. 

1. Recomano vivament, per la lucidesa de plantejaments i com a signe d'un estil vers el 
qual cal caminar, Ja conferència donada a un grup de preveres: A. PUIG, Camins de 
fidelitat i d'esperança, a "Documents d'Església" 1998,455-461. 37 



Celebrar i viure la Pasqua, avui 

MARIBEL pou, responsable del Moviment Cristià de Pobles i Comarques, 
professora d'institut i mare de família. 

Com Jesús, vivim i morim per a la 
resurrecció 

Quan el sofriment psíquic, físic o 
afectiu és llarg, talment com a Getse
maní i al Calvari, ens sentim aclapa
rats. "No puc pregar de tant que patei
xo", deia el pare profundament creient 
d'uns amics quan el sofriment, com al 
Crist, el trossejava en els darrers dies. 
La vida ens proporciona, amb més o 
menys freqüència, i de manera més o 
menys terminal, aquesta fosca situa
ció: la petitesa humana sembla de
passada pel dolor i, enmig de tant de 
malestar, no trobem ni l'espai ni les 
paraules per adreçar-nos al Déu totpo
derós. Són les vigílies del pas del Se
nyor, que Jesús ha experimentat en ell 
mateix i experimenta en cadascú de 
nosaltres. 

A Getsemaní, la pregària solitària 
i abatuda, "prosternat amb el front a 
terra" (Mt 26, 39), comença amb el 
desig de fugir del desastre que ha de 
viure demanant no haver de beure el 
calze. Tot just quatre paraules per 
adreçar al Pare tanta angoixa. Però el 
Fill de l'Home ha vingut al món per 
aquest moment i Jesús, el nostre Mes
tre, s'abandona a la voluntat del Pare 

sense inventar cap pregària sinó repre
nent la que ell mateix ha ensenyat als 
deixebles: "faci 's la vostra voluntat" 
(Lc 22, 42b). l el silenci, la solitud i la 
foscor són reconfortats per aquesta 
voluntat. 

AI Calvari, hora terrible, tampoc 
no és inèdita la seva pregària, repeteix 
(repeteix i repeteix, segurament) el 
salm del desconcert suplicant: "Déu 
meu, Déu meu, per què m 'heu aban
donat?" (Salm 22, 2), "tinc set" (Salm 
22,16); pensa en els que queden i se li 
oprimeix més el cor encara: "Dona, 
aquí tens el teu fill" (Jn 19, 22h). Tot 
el pressentit a l 'Hort de les oliveres és 
begut en un glop que es fa etern i 
amargantíssim. Però, el sofriment 
s'acaba amb la mort i s'entreveu el 
repòs: "tot s'ha acomplert" (Jn 19, 
30b). L'últim crit, veu també de la fe 
d'Israel, però amb un nou gust i un 
nou poder " albira la plenitud: "Pare, 
confio el meu alè a les vostres mans" 
(Salm 31, 6). 

Les mans del Pare no només l'aco
lliran sinó que el recuperaran definiti
vament en la seva mateixa vida eterna 
i divina, primícia de tots els germans 
més petits. La resposta de Déu sem-

1. MARTIN!, C. M. Retorn al Pare de tots. ~'Carta pastoral 1998-99", Doc. d'Església 
38 núm. 711. Pub1icacions de l'Abadia de Montserrat, gener 1999. 



blava fer-se esperar, però el seu pas va 
superar per sempre més tot el que 
aparentment és fracàs i indefensió. 
Aquesta és l'obra del Pare totpoderós
en-amor quan passa per la singularitat 
de la persona i per la complexitat de 
tota la humanitat. 

Encarnar -se i morir per poder res
suscitar i donar la Vida. Aquesta era la 
missió que el Pare havia preparat per 
Jesús. Aquesta era la seva voluntat. 

Celebrar i viure la Pasqua vint 
segles després 

La Pasqua és comunió perquè tots 
som salvats en la mateixa mesura i 
gratuïtat, sense accepció de persones 
ni dels seus coneixements qualitats o 
capacitats, ni, crec jo, de la seva fe. La 
Pasqua és, també, comunió perquè 
tots vivim experiències de mort que, 
en el Senyor, són recuperades per a 
una vida més plena. 

Là{pJ~~~~yê~(f!Jm~riiÓ{~ 
, \ . - -",; - _ ,'i,: 1 

perque tòts som, 
, salvats g[atui1ament, ' ,'(' 
sense accepció de':" ., 

;f.S' . persones.. ,;1' 
__ "',., ."M~ __ "M," .. , .. '" . "" .. _,' 

Així, la Pasqua d'aquell Calvari, 
lluny de perdre valor o sentit al llarg 
dels segles, es manté plenament vi-

gent de manera perpètua mentre hi 
hagi humanitat sofrent que fa via 
cap al Pare que, incansable, estén 
les mans per recuperar l'alè que sem
bla perdre's. 

La Pasqua és la dinàmica constant 
de l'amor que dóna vida: 

a) som ressuscitats per Déu quan 
morim al mal, quan el mal és vençut 
en nosaltres; 

b) som motiu de resurrecció sem
pre que alliberem del mal el nostre 
entorn. 

Ambdues realitats fan del Pare de 
bondat aquell qui cal adorar "en Espe
rit i en veritat" (In 4, 24) i, a la ve
gada, aquell qui cal imitar en la seva 
paternitat acollidora (Paràbola del 
fill pròdig, (Lc 15, 11-32), com diu 
H. Nouwen: "tant si ets el fill gran 
com si ets el petit, t'has d'adonar que 
ets cridat a ser el pare". 2 

Crec que aquestes dues perspec
tives haurien d'omplir a vessar la 
nostra vida i el nostre compromís 
enmig del món. En aquest sentit, a 
continuació, sense cap pretensió 
sinó amb esperit senzill de revisió 
personal, intentaré de fer unes pin
zellades sobre les actituds que en
tenc que això ens demana, avui, amb 
la premissa constant que per experi
mentar resurrecció cal prèviament 
"I 'hora del poder de les tenebres" 
(Lc 22: 53b). 

2-. NOUWEN, H. J. M. El regreso del hijo pródigo. Meditadones ante un cuadro de Rem~ 
brandI. Col·1. Sauce. Madrid: Ed. Sauce. . 39 



Pasqua en la intimitat de casa 

L'hora de la foscor pot ser haver de 
viure la malaltia en pròpia carn o en la 
dels éssers més estimats, la mort de la 
persona més preuada, el fracàs en 
l'aprenentatge de l'amor i el trenca
ment de la convivència familiar,I'aco
miadament del treball, el desengany 
quan el fill abandona la pràctica de la 
fe, la drogodependència d'algú molt 
estimat, el conflicte laboral, l'abando
nament i la deixadesa dels més pro
pers, el sofriment del qui més t'esti
mes, la por que bloqueja la presa de 
decisions, l'autodestrucció d'algú 
molt proper, la precarietat econòmica, 
la discussió que divideix, el desànim i 
la depressió, el maltractament... 

Certament que cada situació i cada 
moment són viscuts de manera dife
rent, i mentre en ocasions t'empeny un 
no sé què a tirar endavant, de vegades 
l'aclaparament se't fa l'amo i tot és 
abisme. Però Jesús ens ha ensenyat a 
preparar-nos pels moments difícils, a 
no defugir-los i a contemplar-hi la vo
luntat del Pare. Una voluntat que no és 
la responsable del meu dolor i de la 
meva foscor, sinó que amorosament 
els acull i, com a l'Hort de les olive
res, els reconforta amb la certesa que 
la seva voluntat sempre és Vida. Però, 
també, amb la certesa que els seus ca
mins no són els meus. 

Com les dues vorades d'un camí, 
aquestes dues certeses em semblen les 
essencials per tenir motiu, avui, per 
creure, celebrar i viure l'esperança de 
la Pasqua en la pròpia intimitat. l, si és 
vital tenir un motiu per viure, en la 

40 mateixa mesura ho és disposar l'acti-

tud personal perquè el motiu esdevin
gui experiència. Aquesta actitud pot 
passar per: 

- La contemplació de l'esdeveni
ment i, si és possible, la seva relativit
zacíó: la pregària hi ha d'ajudar en el 
sentit de qüestionar-me què m'està 
dient el Senyor i què em demana per
què jo pugui experimentar el seu pas. 
Aquí, l'ajuda d'una orientació espiri
tual personal i/o del grup de revisió de 
vida, que acompanyi en el discerni
ment, és importantíssima. Discerni
ment necessari per veure els motius i 
les causes d'un fet o d'una realitat, 
però, sobretot, per configurar l'actitud 
a prendre, la disposició del cor, l'acció 
a realitzar. També és valuosa l'ajuda 
professional, segons la duresa de la 
situació o del fet, que ens aporta ele
ments científics per combatre el de
caïment, per conservar el dinamisme 
necessari per resistir físicament els 
embats i mantenir la capacitat de se
guir contemplant i de caminar en la 
recerca de la llum. 

- La pregària d'abandonament: 
pregària en solitud, en família, en 
qualsevol moment, en tot moment, 
amb la Paraula (sobretot els salms, 
els fragments dels profetes que a
nuncien la mirada misericordiosa de 
Déu sobre el seu poble, l'evangeli, 
especialment contemplant Jesús en 
els moments d'abatiment). Pregària 
que ha de culminar en l'eucaristia, el 
memorial d'un sacrifici que es repe
teix en nosaltres mateixos, que assi
milem en la nostra mateixa carn i que 
volem que doni el seu fruit de vida i 
d'acció de gràcies malgrat que la fos
cor sembli que ens depassa. 



No hi fa res que la pregària comen
ci essent rebel i qüestioni Déu mateix 
i li reclami. Molts dels salms més pre
ciosos tenen aquest inici que sorgeix 
de la petitesa humana, per acabar con
fiant plenament en la Providència. És 
necessari, però, que al llarg de l' expe
riència estiguem disposats a reconèi
xer-nos com l'ovella que, esbardissa
da, espera confiada en el penya-segat 
que el Pastor l'embeni i la carregui 
prop del seu pit. Quan arriba aquesta 
consciència, arriba també el primer 
tast de Resurrecció. 

La pregària ha' c, 
d'acompanyar tot et 
viure perquè elpr9~(Js 
sigui de mort a vida 

La pregària abandonada ha d'a
companyar tot el viure perquè el pro
cés sigui de mort a vida. Abandonar-se 
a la voluntat del Pare pot voler dir 
aprendre a esperar, a caminar amb 
l'angoixa per companyia, a assumir 
les pròpies limitacions i les dels al
tres ... però mai no voldrà dir inhibició. 

- Conversió cap a una disposició 
alliberadora: és així que de la con
templació del fet i de la pregària con
tinuada i confiada neix una disposició 
per alliberar. Alliberar-se un mateix 
del mal, alliberar del mal els altres. I 
comencem a prendre actituds com les 
del pare de la paràbola que no retreu, 
que no condemna, que ¡¡'lumina la 
foscor d'un fill engelosit, que pren 
entre els seus braços de pare i de mare 
el fill desorientat. Que, en definitiva, 

d'una situació de mort i de desolació 
com la que ocupava el cor del fill prò
dig, en fa sorgir festa i una nova vida. 

Certament que hi ha conflictes que 
tenen una resolució on els signes de 
resurrecció són evidents, mentre que 
d'altres -una mort, un trencament de
finitiu- demanen molt més d'esforç i 
de voluntat per llucar-hi una nova 
vida, si mes no perquè sempre la ima
ginem i la desitgem des dels nostres 
paràmetres, tan humans. Però, també 
sovint, quan l'actitud cerca l'allibera
ment propi i de l'altri, les situacions 
més fosques desemboquen laboriosa
ment però segura en camins de pau 
interior. És, al meu entendre, la resur
recció més preuada en aquesta vida 
mentre esperem la plenitud definitiva, 
la fi de la parcialitat. 

A tall d'exemple, recordo una ses
sió de catequesi d'adults amb un grup 
de l' ACO on resseguíem les nostres 
vides intentant de veure-hi senyals de 
resurrecció. "Quan he aconseguit per
donar i no guardar rancor al meu pare 
pels maltractaments rebuts, he sentit 
l'alliberament d'una càrrega molt pe
sada. He ressuscitat". Certament, no 
va perdonar el seu pare d'un dia a l'al
tre ni d'una manera banal o casual: 
durant anys, qui parlava, havia viscut 
i havia treballat el seu interior amb la 
Paraula i la pròpia voluntat de reeixir. 

Pasqua en el nostre neguit social 

En un moment i un temps de desà
nim per la pèrdua d'uns valors i la in
corporació d'uns altres -i no diré pas 
que diferents- és fàcil que ens qüestio- 41 



nem cap on avança el món. I, també, 
és fàcil que ens quedem en aquesta 
qüestió o bé que li donem la resposta 
preconcebuda: tal com va tot, no sé 
pas on anirem a parar. Cada cop més, 
al meu entendre, les qualificacions ge
neralitzades són dubtoses per bé que 
els humans semblem obstinadament 
gregaris avui en dia. 

C~l¡~ontefhfriJar el 
. negúJt.~cJJ1/~~Oostra~~;; .. 
, ,~'/:-'.,;,' t<,i~>t!?;<> "'>~?:,i:>_ " ,.J~{¡k:;; '. s.oele a amo":': ·;;.,\l:;~ 

reallsme esperançat. . 
_' d.j"L-, ___ .__ ' ,:c,:_,"~"" 

És important contemplar el neguit 
de la nostra societat amb realisme es
perançat, conscients que res del que 
passa en el món es definitiu, com no 
ho fou la primera mort i resurrecció de 
Llàtzer. Tot rebrot és signe i experièn
cia de Vida, però no és la Vida defini
tiva i plena. Segons el meu parer, dues 
vessants poden orientar la contempla
ció del nostre entorn i de la nostra vida 
social: 

- On hi ha realitats d'allibera
ment, de renovació i de vida? Com 
s'hi ha arribat? "És el Senyor qui ho 
ha fet i els nostres ulls se'n merave
llen" (Salm 117, 23). 

Aquí, amb mirada humanitzant, 
cadascú pot fer-se la llista -unes més 
universals, altres més localitzades-o 
Entre moltes hi podria haver: la desa
parició de l'apartheid a Sud-àfrica, la 
declaració universal dels drets hu
mans, passos en el reconeixement po
lític de la nostra identitat nacional, la 
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l'Administració, els drets dels treba
lladors i l'assegurança social, un acte 
de solidaritat col'lectiva, l'accés a 
l'ensenyament de tota la població de 
les nostres latituds, el gest de reconci
liació entre veïns, la gernació d'ONG 
i de voluntariats en benefici de tercers, 
les teràpies i tractaments desenvolu
pats per a l'alleugeriment del dolor i 
fins i tot per a la seva eliminació, els 
professionals abnegats en les seves 
tasques, l'exercici de la democràcia, 
les lleis que afavoreixen la convivèn
cia i el benestar, la consecució d'aspi
racions col'lectives que beneficien un 
poble o un barri, la lluita de Green
peace i d'altres organitzacions ecolo
gistes, l'abolició de la segregació als 
EUA, la reconstrucció personal d'una 
persona marginada ... Podríem anar 
desgranant tot allò que ens sembla 
normal que hi sigui, però que segles, 
anys o dies enrere no era imaginable. 

L'accés a aquestes realitats, avui 
més o menys consolidades, no ha es
tat fàcil, d'això tots en som cons
cients Agafem-ne qualsevol i consul
tem ni que sigui superficialment una 
enciclopèdia o qualsevol altre material 
que hi faci referència: veurem com, en 
la major part d'elles, la lluita ha estat 
llarga i s 'ha cobrat preus molt alts, ha 
experimentat avenços i retrocessos, 
errors i encerts ... moltes hores de tene
bra tant per qui les ha portat a terme 
com per qui n'ha patit les conseqüèn
cies. Talment com dolors de part per 
donar a llum una situació nova, un 
home nou. 

Però, avui, tot i la seva fragilitat i 
imperfecció, són realitats que podem 
experimentar de forma alliberadora 



per a la naturalesa humana i el seu 
entorn. I, per tant, com a signe de la 
Vida que ens porta la Pasqua: Déu ha 
passat per alguns racons del cor de la 
humanitat i els ha transformat. 

- On hi ha situacions de mort i de 
tenebra? Què se 'ns està dient des 
d'aquestes situacions? "No m'aban
doneu en mans dels opressors" (Salm 
119, 121b) 

Davant la destrucció humana, com 
Jesús davant la mort de Llàtzer, hau
ríem de deixar-nos commoure sense 
límits. L'èxode de la població de Ko
sovo, l'explotació laboral i sexual dels 
més petits, els forats de pobresa de les 
ciutats més enlluernadores i cosmopo
lites, els governs dictatorials, l'home 
maltractat, la dona violada, les guerres 
ètniques a l'Àfrica -herència d'una 
colonització vilment culpable-, l'ac
ció política basada en la desqualifica
ció de l'altre, els sense veu, la destruc
ció del poble kurd, I 'home caigut i 
maltractat, l'aigua morta dels nostres 
rius, la discòrdia entre veïns i ciuta
dans, les massacres a la població alge
riana, la desequilibrada distribució de 
la riquesa, el silenci i la inhibició 
coHectius, les víctimes del racisme 
i de la violència política o religiosa, 
els programes televisius embruti
dors ... Una altra llista a completar 
segons les nostres sensibilitats i vi-

vències: "Qui tingui orelles que es
colti" (Mt 13,9). 

Qualsevol situació que escollim de 
les dites anteriorment ens nega el cor 
amb aigües abismals. Però ni que si
gui des d'aquestes profunditats hem 
de tenir la certesa que Déu ens parla i 
que, justament, som cridats des d'a
questes situacions de mort. I les veus 
innocents maltractades esdevenen les 
veus dels profetes que demanen al 
poble i al seu rei, a nosaltres, la con
versió. 

Novament reprendrem aquí els tres 
eixos que he comentat en l'apartat an
terior, vertebradors d'una actitud que 
vol ser alliberadora, portadora de vida: 
contemplaré amb voluntat de desco
brir què ens està dient a tots i a cadas
cú el Senyor amb la veu de la humani
tat sofrent; ho contrastaré amb la 
Paraula i ho abandonaré en la pregà
ria, posant per intercessor el mateix 
Crist Senyor en l'eucaristia, plena de 
la vida del carrer que és la nostra vida. 
Quan reconegui quines actituds he i 
hem de canviar en l'entorn més proper 
i en el més allunyat i quins compromi
sos socials ens cal prendre, sabré que 
sóc en un camí de resurrecció que 
tard o d'hora donarà el seu fruit per
què, en Jesucrist, el judici de Déu ja 
està fet en favor del pobre i de l'opri
mit des del mateix triomf de la Creu. 

Pasqua en els nostres grups, movi
ments i comunitats parroquials 

La nostra mare església, ja sigui 
domèstica, diocesana o universal, no 
és pas diferent, en la seva composició 43 
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humana, d'altres organitzacions so
cials. Per tant, tot el que s'hi esdevingui 
entra dintre de la nostra limitació, lle
vat de l'acció de l'Esperit que és pre
sent al llarg dels segles malgrat les re
lliscades de generació rere generació. 

Ja deia al començament que la 
Pasqua és comunió. Quin lloc millor 
per viure aquesta comunió que els 
nostres grups i moviments eclesials, 
les nostres parròquies. Malgrat tot, 
també esdevenen punts de confronta
ció que estem obligats, per naturale
sa, a transformar en llavors de resur
recció. 

Sense perdre l'esperit crític ni la 
contemplació de les altres realitats 
d'Església que m'envolten, aquí pre
feriria l'interrogant personal i de grup: 
Quan sóc jo signe de resurrecció en el 
meu grup, en la meva comunitat? 
Quan la nostra comunitat parroquial, 
el nostre moviment, el nostre grup són 
signes i instruments de resurrecció? 

En aquest espai tan nostre, hem de 
llevar de la contemplació de l'altre i 
de les diverses realitats el prejudici, 
tan arrapat a les nostres comunitats. 
La pregària ha de ser viscuda i partici
pada comunitàriament i humil, amb 
l'eucaristia com a centre únic en el 
nostre aplec que espera ser salvat pel 
pas del Senyor. La conversió hauria de 
caminar cap a actituds de respecte, va-

loració i correcció fraterna, talment 
que esdevinguem profetes per a nosal
tres mateixos, i ens anunciem i tes
timoniem mútuament i al món com 
l'amor entranyable del nostre Déu que 
ens recupera i ens salva. 

Però no oblidem que la salvació 
del Crist és integral i integradora. In
tegral perquè ens salva de dalt a baix, 
recupera tots i cadascun dels pous dels 
nostres inferns, i integradora perquè la 
humanitat personal salvada és unida 
a la humanitat universal de tots els 
temps. Vull dir amb això que la nostra 
experiència de salvació eclesial, sem
pre, i avui mes que mai perquè és el 
temps que se'ns ha concedit de viure, 
ha de ser integradora de les realitats 
personals i socials que ens envolten. 
D'altra manera, al meu entendre, cre
ient-nos tan sols un reducte de salva
ció enmig del mal del món, trairíem el 
mateix sentit de la Pasqua universal 
per caure en l'abisme fariseu. Ben al 
contrari, que l'actitud de contempla
ció oberta sigui senyal d'una mirada 
renovada i renovadora; que la nostra 
eucaristia, signe més alt i memòria in
defectible de la Gran Pasqua, esdevin
gui la suprema pregària d'acció de 
gràcies, que aleni sobre la nostra peti
tesa per fer present a casa, al món i a 
la comunitat eclesial el nostre com
promís alliberador empeltat en nosal
tres el dia del baptisme, inici ja de la 
resurrecció definitiva. 



L'acció pastoral en situacions 
de joia 

2. Experiències 





La joia fugissera 

AGUSTí ALTISENT, monio de Poblet i historiador. 

La joia, que no hem de confondre 
amb el plaer, en general ve per sorpre
sa, és un do. Podem, sí, cercar-la, però 
mai hem de fer-ho amb avidesa, amb 
afany, perquè la joia és essencialment 
generosa i desinteressada i obre el 
nostre esperit a la generositat. Cercar 
la joia desaforadament és la manera 
segura de no trobar-la. En aquest sen
tit, la joia es troba en la seva mateixa 
recerca, però no desaforada '. 
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Com s'esdevé que la joia ens visi
ti? Vegem: estàvem simplement tran
quils o bé tristos o angoixats. Potser 
ens feia mal tot, i ens semblava que tot 
ho havíem fet malament (com quan un 
té una lleu depressió). Prou parlàvem 
amb Déu, però teníem la impressió 
que les nostres paraules queien a terra 
en sortir dels nostres llavis; no passa
ven més enllà, no hi havia comunica-

ció, no hi havia pas. Cert, això no ens 
feia pas dubtar, perquè sempre sabíem 
que en relacionar-nos amb Déu ens 
movien en el terreny de la fe i del gra
tuït, i Déu sempre ens escolta, i més 
encara si ens posem psicològicament 
de genolls i diem només, dolguts en 
general del que calgui: "Senyor, vós 
ho podeu tot!". 

En la situació de sequera que aca
bo d'evocar, diem això diverses vega
des. Però continua havent-hi un casc 
al voltant del nostre cervell, una co
berta sòlida, un firmamentum sòlid 
que no deixa passar la nostra veu. l 
potser estem així durant dies i més 
dies, i allò semblava no haver-se d'a
cabar mai. l, de sobte, en un moment 
donat, sense saber com ni per què, el 
nostre cor i el nostre cervell respiren, 
en la nostra anima s 'ha obert el cel i 
tot en nosaltres és transparent. l plora
ríem -i potser plorem- de joia i d'ac
ció de gràcies. S'ha volatilitzat el 
casc, ha estat trencada la tensió i, amb 
un cor estranyament lliure, diem sen
se poder contenir-nos: "Sigueu lloat 
Senyor, sigueu lloat!", perquè el nostre 
ésser s 'ha obert, i sentim que és Ell. 

1. Vegeu un bonic article de Josep Torner, "La joia", a Recerca, núm. 4 (1994), p. 17-24. 
D'aquest article extrec algunes de les coses que dic. Hi ha un poema important de Josep 
Carner que cal llegir; és la "Cançó orgullosa". Comença: "Tínc avui un xic d'afany I que 
demà serà recança, / però ara com antany I no vull res sinó esperança: I flama de joia 
sempre dansa J en la copa de l'engany".". 47 
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Aleshores experimentem la joia 
immensa de sentir-nos trobats. Plors, 
sí; plors de joia, com els de Pascal. És 
una experiència de Déu? No ho sa
bem, ni ens interessa, però sabem, ex
perimentem, això sí, que hi ha comu
nicació, que el firmament sòlid no 
existeix i ens adonem que Déu és molt 
gran. Així és la visita sobtada de la 
joia beneïda. 
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No podem, però, eternitzar aquests 
instants inefables, quan ens vénen. 
Són diferents de tots els altres, i espe
cialment dels moments de plaer, que 
podem amb certa facilitat cercar i tro
bar, però que ens mouen a cloure la 
satisfacció en nosaltres mateixos. La 
joia no la podem retenir com si fos 
amb una abraçada. És fugissera, hem 
de besar-li els peus així que marxa 
volant, i hem d'acceptar que sigui no
més aixÍ, de pas, que ens ve. Tornarà 
a venir quan vulgui, però hem de dei
xar-la anar. 

Tanmateix, és tan saborosa! La 
joia, quan passa, ens omple, ens fa 
respirar per tot arreu, és com desitja
ríem que fos tota la vida. Qui no vol
dria que aquell moment es desclogués 
àmpliament, per sempre? "L'eternitat 
és un present més ample" (Màrius 
Torres). Sembla que ho experimen
tem. 

Faust, en voler deturar un determi
nat instant, va trobar la mort, perquè 
havia fet una juguesca amb el dimoni. 
Quan, meravellat davant l'obra de la 
gent que guanyava terra al mar, va dir: 
"atura't", en aquell moment morí, tal 
com havia estat pactat amb Mefistòfe
les. I Goethe, no sabent com fer-ho, va 
salvar l'ànima de Faust d'una manera 
ben i1'lògica, com per una arrossina
da novena de les ànimes (amb perdó 
d'aquestes novenes, que poden ser 
molt belles). La joia de Faust no era, 
tanmateix, motivada per quelcom es
piritual: era la satisfacció de veure 
l'èxit de l'esforç i del treball humà, 
l'entusiasme de veure els homes fer 
una proesa. No és en va que el primer 
Faust de Goethe era una de les obres 
de capçalera de Marx. 

Nosaltres, quan la joia ens pren, no 
sols no morim sinó que no necessitem 
que ens salvin perquè, malgrat ser àni
mes atrotinades, precisament alesho
res ens sentim plens de lleugeresa, sal
vats des de dalt. Veiem clarament que 
el vel ha estat esquinçat des de l'altra 
banda: nosaltres no hi hem tingut part. 
Només potser ens cal parar-nos, dei
xant de fer el que fèiem, i donar grà
cies a Déu més i més vegades, perquè 
allò és un abeurament en l'Eternitat. 
Quan som visitats així, sentim un 
pudor tal que difícilment se'ns acut 
d'anar explicant als altres la nostra 
experiència. 

Acompanyar en la joia 

Com, però, acompanyarem algú en 
els moments en els quals ens visita la 
joia, ella que és un alliberament quasi 



irrespirable --<le tant com respirem-? 
Nosaltres, més aviat, voldríem potser 
estar lleument recolzats en aquella 
plenitud que ens ha estat oberta, i que 
no tindrem manera de tornar a obrir 
quan es clogui. 

Així és l'experiència de la joia, 
quan és intensa. De vegades deixa un 
rastre durant uns dies, com si Titània, 
amb la seva immensa cua de núvia 
travessés el nostre esperit molt lenta
ment, en les seves noces amb Oberon. 
Però, en general, no roman, i sigui 
com sigui, intensa o suau, sigui de 
més durada o de menys, no la podem 
deturar, no hem de voler-la deturar, 
eternitzar. Com diu William Blake: 
"Aquell que sap donar un bes a la 
Joia quan passa i mentre se'n va, sen
se voler-la retenir, és a les portes de 
l'Eternitat". 

Altres vegades, anomenem joia o 
alegria a allò que experimenta una 
persona o una família quan hi ha ha
gut un esdeveniment transcendent, 
com per exemple el naixement d'un 
fill esperat amb ¡¡'lusió, i mirem les 
coses com si tot s'hagués fet de sobte 
transparent. Em penso que aquesta no 
és la joia que he descrit abans. Però, 

tanmateix, com acompanyar els que 
1'experimenten en aquells moments? 
Diria que, abans que res, hem de saber 
estar molt contents nosaltres mateixos 
d'aquella joia dels altres, i només, en 
cas que ells no haguessin identificat el 
seu veritable rostre, els insinuaria que 
hem de donar gràcies a Déu per tot. 

A més, als qui passen una gran 
joia, cal recordar-los que no s'hi rabe
gin gaire, perquè, mentre fem camí, la 
joia només ens visita fugisserament, i 
Déu, mitjançant aquestes visites, vol 
que recordem que la seva presència al 
nostre costat la tenim sempre, però 
hem d'actuar sempre com si no hi fos, 
purament per fe. Voler més del comp
te del que és bo, l'espatlla. Si experi
mentem alguna vegada la visita de la 
joia és per tal que no oblidem que es
tem acompanyats. Newmann té un 
sermó en el qual parla de la presèn
cia del Crist en la memòria: només 
quan fa temps que hem passat una 
cruïlla ens adonem que hem agafat 
el bon camí i que això ha estat per
què Jesús hi era en aquella cruïlla, per 
tal que l'encertéssim. En el moment 
en què ha passat no l'hem vist, però 
més tard, fent memòria, ens adonem 
que hi era. 
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Tresor en gerres de terrissa 

JOSEP TABERNER, prevere de la diòcesi de Girona, rector de Santa 
Coloma de Farners. 

La Pasqua Jove 99 de la Diòcesi de 
Girona, que aquest any s'ha celebrat 
a la Bisbal d'Empordà, ha tingut un 
tema ben suggeridor: "Sóc fang a les 
teves mans". Tenint en compte el text 
de Jeremies on Déu és el terrisser i 
que a la Bisbal una de les indústries 
més significatives és la ceràmica, em 
fa pensar, amb joia, en els vint-i-cinc 
anys que aquests dies es compleixen 
de la meva ordenació sacerdotal, en 
mans del bisbe Jaume Camprodon 
(24/2/1974). 

Faig argila ben cuita, que ha estat 
modelada en forma de plat i copa, de 
calze i patena ... que el temps, les vi
vències i els viatges han escrostonat. 

Com diu sant Pau: "Portem aquest 
tresor en gerres de terrissa, perquè 
quedi ben clar que aquest poder in
comparable ve de Déu, i no pas de 
nosaltres" (2 Ca 4,7). 

Mirar enrere, cap al 1974, vint-i-
50 cinc anys enrere, al final de la dictadu-

ra, als darrers anys de Pau VI, en un 
ambient de secularització però encara 
amb l'eufòria del Concili Vaticà II 
(que després han posat al congelador), 
fa un xic de vertigen. 

Ara, al 1999, viscuts amb intensi
tat aquests vint-i-cinc anys, en dife
rents comarques (el Maresme, l'Em
pordà, el Gironès, i ara la Selva), a 
més dels quatre anys (1979-1983) al 
Perú, vaig creure que valia la pena 
celebrar festivament l'efemèride en 
família. 

A Celrà 

Els meus conciutadans de Celrà 
(Gironès) fa vint-i-cinc anys van tenir 
la bona pensada d'obrir una subscrip
ció popular per regalar-me el calze i la 
patena, que en cada festa he tingut a 
les mans per a la celebració de l'Euca
ristia. 

El Diumenge abans d'iniciar aques
ta Quaresma (14 de febrer) en la mis
sa parroquial (12 h) vaig reunir tota la 
família i els feligresos de Celrà en una 
celebració animada pel grup de litúr
gia de Santa Coloma de Farners. La 
germana va llegir una lectura i alguns 
nebots van presentar les ofrenes. Tot 
plegat va posar el llistó de l'emotivitat 
molt amunt. 



Es va convertir en una acció de 
gràcies agraïda i emotiva, i en l 'homi
lia es van repassar els moments impor
tants del meu itinerari de fe en aquella 
església parroquial: baptisme, prime
ra comunió, professió de fe, confirma
ció, primera missa, enterraments de 
les àvies ... 

La festa va acabar amb un dinar 
amb els pares, oncles, germans i ne
bots. 

A Santa Coloma de Farners 

Però les emocions no es van aca
bar aquí. El Consell Pastoral Parro
quial de Santa Coloma de Farners, on 
fa més de quatre anys visc i treballo 
com a rector, amb tota discreció i a 
la meva esquena va preparar una ce
lebració solemne i viscuda a la mis
sa de dotze del segon diumenge de 
Quaresma. 

Aquella cerebració va ser una mos
tra de simpatia i de confiança que va 
reforçar els lligams j a existents de 
col-laboració pastoral entre tota la 
comunitat cristiana, representada pel 
Consell Pastoral Parroquial i el rector, 
factor de comunió i unitat. 

Aquestes celebracions dels vint
i-cinc anys han estat fites importants 
en el camí, a vegades aspre i coste
rut, del ministeri sacerdotal, que viu 
moments de desert. Si fa vint-i-cinc 
anys ens vàrem trobar amb tantes se
cularitzacions de capellans joves, 
ara ens trobem amb pocs capellans 
nous i, ben sovint, de tarannà ben 
diferent. 

Aquestes diades han servit per mi
rar enrere: hem desenvolupat les mis
sions que ens han confiat amb tot el 
coratge al costat de laics comprome
sos, que han esdevingut grans col
laboradors en la tasca pastoral. Per 
tarannà no m'ha resultat gens difícil 
compartir taula i amistat amb molts 
col'laboradors, i estic ben segur que 
això m 'ha ajudat a aconseguir un bon 
equilibri afectiu. 

Però no tan sols m 'ha ajudat a mi
rar enrere; també ha estat una fita mit
gera a dalt la carena, que em permet 
mirar endavant. 

Com seran els propers vint-i-cinc 
anys, a títol personal i per a l'Església 
de casa nostra? En aquest final de 
pontificat (a Roma i a Girona) i amb 
un nou miHenni per estrenar, la tasca 
del prevere, ja passada la cinquantena 
d'anys (i encara som dels capellans 
joves!), sembla que s'acull al llibre de 
P. Tillard, i s'expressa amb una deter
minada incertesa: Som nosaltres els 
últims cristians? 

W~~b l'apb$ta.p~r 
iJ' evangelització 
¡~lpels més pOb(es 
¡hO ens faltarà ': . 
'l'ajut de/Mestre 

Personalment, enceto aquesta no
va etapa amb un tarannà ben diferent 
del de fa vint-i-cinc anys (no sols per 
la diferència d'edat sinó per coneixe
ment de causa), i em disposo a conti- 51 



52 

nuar el camí amb un bagatge que, 
lluny de fer-se feixuc, em dóna la se
guretat d'un camí viscut des de la pro
ximitat i la disponibilitat amb els ger
mans d'arreu del món. 

Què ens depara el futur de l'Esglé
sia a Catalunya? Qui ho sap! 

Com a eines per continuar enda
vant tenim el Concili Provincial Tarra
conense (fill digne del Vaticà lI) i la 
Paraula de Déu que cada vegada s' es-

tén amb més rapidesa i fermesa per les 
nostres comunitats. Amb la mirada 
fixa en un futur esperançador, fent una 
aposta forta per l'evangelització (dins 
la comunitat cristiana i a tot el món), i 
amb un suport real als més pobres i 
marginats, no ens pot mancar l'ajut 
del Mestre. 

No SÓn en va les darreres paraules 
de Jesucrist ressuscitat: "Jo sóc amb 
vosaltres dia rere dia fins a la fi del 
món". 



Motius de joia i pau en la vida quotidiana 

CARLES SANMARTíN, prevere de la diòcesi de lleida, rector de Sant 
Andreu Apòstol i delegat diocesò de Missions. 

Introducció 

Quan fa unes setmanes em varen 
demanar des de la revista Quaderns 
de Pastoral si volia escriure un article 
amb aquest títol, reconec que em va 
fer il'lusió i gràcia, ja que sóc sensible 
a aquest tema i hi esmerço un cert 
temps per a la reflexió personal i co
munitària en diferents àmbits (el meu 
grup de revisió de vida, grups de jo
ves, diàlegs amb persones que acom
panyo, lectures, etc.). 

A la vegada aquesta petició també 
suposa tot un repte, que no sé si sabré 
complir prou bé, vers uns lectors i 
lectores als quals les meves refle
xions tal vegada no els puguin apor
tar gaire cosa. 

En tot cas sí que voldria dir que 
haver d'escriure sobre aquestes vi
vències, pensaments, llums i ombres, 
esperances, produeix en mi un enri
quiment personal pel fet d'haver d'or
denar les idees amb un fil conductor 
per poder-les oferir a altres persones, 
en aquest cas els lectors i lectores 
d'aquesta revista. 

Res més, només demanar al nostre 
Déu que vulgui iHuminar-me perquè 
el resultat d'aquest escrit sigui en pro
fit del seu Regne. 

Els primers passos 

Qui escriu és un prevere diocesà 
de trenta-set anys, que va néixer a 
Lleida en el si d'una família treballa
dora que va emigrar del seu lloc d'ori
gen (Aragó) per anar a la Terra Ferma. 
La meva infantesa en aquesta família 
quedà marcada per la vida senzilla, 
com a resultat del treball obrer del 
pare i la mare. Jo diria que vaig ser un 
nen feliç, sobretot per l'estima que 
vaig rebre dels pares, el germà gran, 
els avis, etc. 

Quan jo tenia tretze anys el meu 
pare va morir d'un vessament cere
bral. No em vull estendre ara en el que 
va suposar aquella etapa per a mi i la 
meva família, però sí que vull consig
nar aquest fet perquè jo no seria el que 
sóc sense l'experiència de quedar-me 
orfe essent un adolescent. Com a mí
nim es van donar tres circumstàncies: 

- haver d'afrontar la mort inespe
rada d'un ésser estimat; 

- créixer en responsabilitat pel fet 
d'haver d'ajudar a casa, i 

- sentir-me prop de les persones 
que havien patit quelcom de semblant. 

He de dir que al llarg de la meva 
vida m'he trobat amb persones que 
han hagut de viure situacions sem- 53 



blants i les conseqüències han es
tat similars, tot i que cadascú és un 
món! 

Una altra fita important en el meu 
procés va ser la crida que vaig sentir a 
la vida missionera al Harg de la meva 
adolescència, que va fruitar en la de
cisió d'entrar en una congregació es
pecíficament missionera de preveres i 
germans, que es lliuren a l'Africa per 
a tota la vida. 

Hi vaig ser dos anys i tres mesos, i 
em vaig sentir plenament feliç en 
aquella etapa de preparació humana, 
cristiana, teològica i missionera. Però 
el mes de desembre del 1983, quan jo 
tenia 21 anys i tot anava bé, un altre 
cop la mort trucava a la porta. Aques
ta vegada era el meu únic germà qui 
moria víctima d'un accident per culpa 
de la porta automàtica del garatge on 
guardava el cotxe; va quedar-hi atra
pat fatalment. 

Per segon cop en la meva vida ha
via d'enfrontar-me amb el fet de per
dre de la nit al dia algú molt proper. 

Els meus avis ja els vaig veure 
morir, però eHs ja visqueren la vida i 
"ja tocava". Però el meu germà tan 
sols tenia 25 anys ... 

No vull tampoc aprofundir en com 
vaig viure aquella dura etapa però sí 
que voldria dir diverses coses: 

- Vaig experimentar com mai dins 
meu una profunda convicció ula mort 
no té la darrera paraula, la posseeix 
la Vida que ens portà J esucr;st de part 
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- Vaig viure de prop el meu sofri
ment, el de la meva mare, el de la pro
mesa del meu germà, i fou una vivèn
cia dura però immensament humana 
que em feu penetrar molt endins en 
el misteri del dolor, en aquest cas 
moral. 

- El meu desitjat projecte missio
ner quedava aturat, ja que vaig veure 
clar que de moment el meu lloc era al 
costat de la meva mare. 

He volgut compartir aquí aquests 
dos fets tan personals perquè conside
ro que sense ells mai no hauria arribat 
a ser la persona que sóc i a pensar com 
penso. 

La vida és tenir, 
però també, o 
sqQr,etot, és perdre 
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Si ho hagués de formular, diria que 
vaig haver d'experimentar el que tard 
o d 'hora) i de formes diverses, qualse
vol home o dona de tots els temps ha 
d'experimentar: 

- La vida és tenir, però també (pot
ser sobretot) perdre. 

- Som importants però no impres
cindibles. 

- A la vida hi estem de pas i no sa
bem ni el dia ni l'hora en què la ger
mana mort trucarà a la nostra porta o 
a la d'alguna persona estimada. 

- L'amor autèntic (no qualsevol 
amor) té més poder que la mort, tot i 
que aquesta en té molt. 

- Déu, sovint des del silenci i sen
se sentir-lo, no ens deixa mai sols, ho 



va afirmar Jesucrist i crec en la seva 
paraula. 

Que quedi clar que tota aquesta 
formulació és el resultat d'un procés 
seguit al llarg de la meva vida, en què 
altres esdeveniments també han confi
gurat aquesta formulació, però sens 
dubte el fet d'haver passat per aques
tes vivències humanes va ser com la 
porta d'entrada a anar vivint la vida 
d'una determinada manera. 

Hom diria que una de les pregun
tes clau que la humanitat s'ha fet des 
de sempre -tot i que amb distintes for
mulacions- jo vaig haver de plantejar
me-la en el marc de la vivència de la 
despossessió i pèrdua d'una part im
portant de mi: el meu pare i el meu 
germà. 

Des d'aquesta experiència em vaig 
demanar: quin sentit té tot? (la vida, la 
mort, el món, nosaltres, etc.). Cadascú 
ha de fer-se aquesta pregunta i l'ha de 
respondre personalment. Es paga molt 
car no fer-se-la o trigar massa temps a 
trobar la resposta. El preu pot ser, en
tre altres: no trobar motius de joia i 
pau en la vida quotidiana. I si no se'n 
troben, com serà la nostra vida i la 
dels qui ens envolten? 

En el meu cas, gràcies a Déu, puc 
dir que tot té un sentit, la vida, la mort, 
el món, el sofriment, etc., tot i que so
vint m'ha passat que: 

- no l 'he sabut descobrir en aquell 
moment; 

- m'he equivocat perquè creia que 
n'era un i en realitat n'era un altre de 
diferent; 

- he volgut esbrinar-ho quan no 
era el moment apropiat (psicològic, 
afectiu, vital, emocional, etc.); 

- he pretès conèixer el que sola
ment sap Déu. (Ami m'agrada dir que 
quan arribi al cel tinc una pregunta per 
fer-li a Déu: "Senyor, quin era el sen
tit del sofriment dels innocents?".) 

Fins aquí aquestes ratlles que do
nen un cert marc referencial per ajudar 
a fer entenedores i a situar les parau
les que vénen a continuació. 

Demano disculpes si ha estat una 
part massa personal. 

I amb tot el que passa en el món, 
vols dir que hi ha motius de joia i 
pau en la vida quotidiana? 

Des de fa un temps observo en els 
diferents ambients en què em moc 
-joves i adults, eclesials i extraecle
sials, gent pròxima i llunyana- un es
tat d'opinió que més o menys es for
mularia així: 

- no hi ha res a fer! 

- no hi ha un pam de net! 

- sí, sí, això està molt bé, però ... 

- no et pots refiar de ningú, ni tan 
sols dels amics! 

Aquestes expressions mostren nor
malment una mena de pessimisme 
existencial que es va encomanant len
tament però progressiva. I fins i tot en 
àmbits que teòricament haurien d'es
tar vacunats contra aquesta malaltia, 
com ara els eclesials. Tanmateix, ob
servo que aquesta realitat de pessimis- 55 



me o de pèrdua d'esperança és força 
present i de vegades dolorosament 
present. 

Raons no en falten als qui es mos
tren pessimistes: guerres, fam, injustí
cies, morts, malalties greus, sofriment 
físic, moral i psicològic, repartiment 
injust de la riquesa, trencaments fami
liars, crisi de valors, experiències per
sonals de desamor, etc. 

Quan parlo amb persones desani
mades miro d'escoltar-les amb aten
ció, sobretot per poder copsar les 
raons profundes (sovint no esmenta
des i que cal saber llegir entre línies) 
que les duen a viure amb aquell senti
ment existencial de "no hi ha sentit" i 
"no hi ha res a fer". 

Sovint em fa l'efecte que algunes 
d'aquestes raons vénen de lluny, de 
molt lluny. Per exemple de la infància 
i de l'adolescència, i que tenen un ori
gen familiar, amb vivències traumà
tiques i doloroses que no estan ben 
guarides. 

Altres sorgeixen de la manera de 
ser, de pensar i de situar-se davant les 
coses que es viuen, que porten un cop 
i un altre a situar-se malament. Diríem 
que són persones que tot s'ho agafen 
sempre pel costat que crema, i, segons 
diuen, no hi poden fer més. 

Normalment aquestes persones 
pateixen molt i a la vegada fan patir 
els qui tenen a la vora. Amb molts 
d'aquests homes i dones hi estic 
d'acord en part en el que expressen, i 
sento una profunda proximitat huma-

56 na amb els qui m'han exposat part del 

sofriment de la seva vida. Amb tot, 
sempre hi ha un punt en què aparent
ment i d'entrada no coincidim: 

- Per a elles no hi ha sentit, tot i 
que el desitjarien de cor, o no saben 
què és. Per a mi, sempre hi ha sentit, 
tot i que de vegades no se sàpiga 
trobar. 

- Per a elles o no hi ha res a fer o 
tot resulta molt difícil, quasi impossi
ble. Per a mi sempre és possible fer 
quelcom, encara que sovint no pugui 
ser res més que aguantar, resistir i es
perar temps millors. 

Aquest punt al qual arribem, en el 
qual uns hi veuen possibilitats i altres 
no, sempre l'experimento com un do, 
que m'ha estat donat i que fa que visqui 
la realitat diària sempre amb aqueixa 
música de fons i sota aquesta llum. 
Aquesta música de fons i aqueixa llum 
vénen donades per la fe en Déu. És, 
doncs, Déu i ningú més qui produeix 
en mi aquesta convicció profunda que 
em fa creure que, malgrat tot, les co
ses tenen sentit i Ell és amb nosaltres 
sempre. 

Podria semblar una postura fàcil. 
És a dir, que les coses sempre haurien 
de funcionar tal con un esperaria. I sap 
Déu que no és així! Creure que hi ha 
sentit i que Déu és amb nosaltres és un 
gran do -si no el més gran- però de 
vegades és fa difícil viure coherent
ment amb aquest do. 

Sovint em trobo que sóc titllat 
d'idealista que no toca de peus a ter
ra. Sovint em trobo havent de defensar 
aferrissadament que hi ha sentit, espe
rança, que Déu no ens abandona. De 



vegades ho he de defensar davant per
sones cristianes! 

Sí, certament el nostre món neces
sita i desitja persones que creguin i 
visquin amb esperança, però els fa 
pagar un preu alt: la constant inter
peHació i exigència de viure amb 
coherència aquesta esperança. 

Certament és un preu alt i que sens 
dubte cal estar disposat a oferir tot 
sabent que té un cost i un desgast im
portant, i que solament Déu i l' expe
riència d'un determinat estil de vida 
equilibrada podran fer que es visqui 
així durant tota la vida. Perquè aquest 
serà per al món el certificat que és 
veritable: que aquesta convicció duri 
tota la vida. Sortosament, tenim testi
monis de persones que han viscut i 
han mort amb aquesta convicció i que 
ens demostren que és possible viure 
així. 

Així doncs, quins poden ser alguns 
motius de joia i pau en la vida quo
tidiana? 

La meva no pretén ser una aporta
ció exhaustiva i completa; tampoc vol 
ser un llistat de receptes per ser feliç. 
En absolut parteixo de la base que 
s'hagi d'estar d'acord amb les coses 
que escri uré. Diria que són com dife
rents pedres amb les quals cadascú 
podrà construir la seva pròpia edifi
cació. 

Tinc la sort de viure la vida com 
una invitació a ... Viure la vida així no 
ha estat fruit d'un plantejament pre
meditat i teòric, sinó que m'he trobat 

vivint la vida d'aquesta manera. D'ai
xò me n 'he adonat desprès de viure
ho. És a dir, que primer hi havia la 
vida i després la consciència que de 
fet estava experimentant des de feia 
temps. 

i&~'~¡~;e··/~;;¡FI¡:~ó;;,,;····· 
~';,~'io,:,'.i';",'v"'" _', :,,- - - ',' -:., 

;[jna invitació. Quan 
oblidem que la vida ens 
. h§l.;êstat donada solem 
~v¡t!Jleamb exi(flèdcies 
"<-~~;tét:~t;E--- .~":_~j~r:c=::~_' 

Per a mi, doncs, la vida és: 

1. Una invitació a reconèixer la 
possibilitat de viure que se'ns ha do
nat gratuïtament per mitjà dels nos
tres pares. 

Cadascú té la vida que li ha estat 
donada. Independentment de com si
gui aquesta vida, el fet és que partim 
d'un fet: la vida ens ha estat donada. 

Massa sovint oblidem aquest fet. 

Recordar aquest do de tant en tant 
porta a un cert sentiment general i de 
fons, d'agraïment, que sol amanyagar 
cadascun dels actes, petits o grans, 
del nostre viure diari. Aquests són els 
actes que aniran configurant la vida i 
els grans moviments vitals de la nos
tra existència. 

Per contra, quan oblidem que la 
vida ens ha estat donada, solem viure 
amb un cert sentiment general i de 
fons d'exigència. És com si, sense 
adonar-nos-en, penséssim i sentíssim 
que els altres, el món i la vida ens de
guessin quelcom. 57 



Les conseqüències d'un sentiment 
i altre certament són molt distintes per 
a un mateix i per als qui són prop nostre. 

2. Una invitació a formar part del 
món i de la història humana. 

Realment som com una petita gota 
d'aigua de l'oceà; si no hi som, aquest 
no estarà complet. 

El món i la història ja existien abans 
de néixer nosaltres, en formem part 
més o menys activa, és veritat... però 
en formem part. Anar aprenent a ser 
conscients d'aquesta pertinença con
sidero que és una font inestroncable 
de vivència humana i humanitzadora. 

Sentir com a part d'un mateix les 
grans persones que han donat el millor 
d'elles mateixes a la humanitat (sants, 
científics, inventors, artistes, etc.) 
realment fa que un se senti joiós de 
pertànyer al gènere humà. 

Experimentar que el món s'està 
fent i que necessita la coHaboració de 
tothom que ha anat vivint en les diver
ses generacions, passades, presents i 
futures, és una invitació que la vida 
ens fa a aportar el nostre petit, però 
important, gra de sorra. Si no el po
sem, mancarà! 

Som deutors d'aquells homes i do
nes que feren possible els avenços de 
la humanitat: la medicina, els trans
ports, les ciències, les llibertats, el co
neixement humà. Sense llurs aporta
cions on seríem avui? 

3. Una invitació a reconèixer les 
aportacions que algunes persones 
han fet a la nostra pròpia vida. 

Si poguéssim fer el llistat de les 
58 persones que han contribuït, poc o 

molt, en la nostra vida positivament 
sortiria sens dubte un llarg nombre 
d 'homes i dones. 

La persona que ens ajudà a néixer, 
els mestres, els companys i amics, fins 
i tot aquells que ens produiren algun 
sofriment que ens va obligar a créixer 
i madurar, etc. Tots ells i elles són ros
tres concrets que d'una manera O altra 
han col'laborat en la construcció del 
que som avui. 

Recordes el bon consell que ens va 
donar aquella persona, que tant ens va 
ajudar? 

Tens present aquell amic que va 
ser al nostre costat en aquells mo
ments tan difícils? 

No seríem el que som sense ells i 
elles! 

4. Una invitació a valorar el que ja 
hem gaudit fins ara. 

Sovint diem que les coses no les 
valorem fins que les perdem. Fins que 
no ens quedem sense aigua no la valo
rem en la seva justa mesura. Fins que 
no ens posem malalts no apreciem el 
do de la salut. 

Sembla ser que els humans estem 
condemnats a tenir poca memòria i 
això ho paguem car, molt car. 

Que distinta resulta la vida i les 
petites coses de cada dia si aprenem a 
agrair el que ja ens ha estat donat fins 
ara: família, salut, malalties, alimenta
ció, estudis, problemes que ens han fet 
madurar i créixer, amics i amigues, fe, 
experiències enriquidores, etc. 

Per què ens oblidem tan fàcilment 
que ja ho hem tingut en una gran o 
petita part? 



Ho hem sabut aprofitar bé? 

Al servei de què i de qui ho hem 
posat? 

Sovint penso que si tenim tanta por 
al futur és perquè no hem encertat en
cara a viure prou bé el passat i no ho 
fem en el present. 

Quan s'ha viscut la vida a fons ja 
no compta tant la quantitat sinó la 
qualitat! 

Algun cop he sentit a dir a algú que 
encara no arriba als quaranta anys: "A 
la vida ja he viscut el que havia de viu
re i ja em podria morir!" Aquesta fra
se que d'entrada pot semblar provo
cativa o estranya, en boca d'aquella 
persona volia dir que ja havia viscut 
tan intensament la vida, com un do, 
que no necessitava retenir-la (viure 
molts anys) sinó que ja estava en dis
posició de retornar-la a qui n'és el 
propietari. 

5. Una invitació a apreciar el que 
tenim actualment. 

Sovint a Occident tendim a pensar 
que el que tenim és allò que posseïm 
en propietat, és a dir, nostre i dels nos
tres. Així doncs, creiem que quan més 
coses posseïm més tenim. Aquesta vi
sió de les coses fa que tot se'ns com
pliqui més i passem a pensar que quan 
més tenim més som, i d'aquí fàcilment 
a valorar les persones no segons el que 
són sinó pel que tenen o fan. 

Diguem-m'ho clar i català: les co
ses tal vegada no són així! 

No és més veritat que allò que 
realment tenim i de què podem gau
dir és curiosament allò que no po
dem posseir? 

La natura, el sol, la lluna, l'aigua, 
la vida, la salut, els amics, i tantes i 
tantes realitats importants, quan les te
nim realment? 

Quan les vivim sabent que no són 
nostres (de la meva propietat) o quan 
pretenem posseir-les aferrissadament? 

Jesús quan ens digué que qui per
di la seva vida la guanyarà, i qui la 
vulgui guardar la perdrà, anava potser 
en aquesta línia? 

Aprendre a gaudir sense voler pos
seir, aquesta és la gran qüestió! 

Ah, i parlant de tot, quan fa que 
no mires amb calma el cel, el sol i la 
lluna? 

6. Una invitació per aprendre a 
viure a gust amb nosaltres mateixos i 
amb els altres. 

Una de les coses que en aquests 
darrers anys em crida l'atenció és la 
importància que es dóna a totes les 
qüestions relacionades amb el món 
psicològic i de salut mental. Podem 
trobar una munió de llibres sobre au
toajuda, autoestima, tècniques de rela
xació, etc. 

Cadascú en podrà fer la seva valo
ració personal però el que no es pot 
discutir és que darrere de tot això hi ha 
una necessitat sentida d'estar bé. O dit 
d'una altra manera, reflecteix el mal
estar existencial i espiritual que és pa
lès a Occident. 

En la meva modesta experiència 
d'acompanyar persones joves i adul
tes, trobo també present aquest males
tar en moltes d'elles. l perquè no dir
ho, sovint en mi mateix. 

Hom diria que s'experimenta una 
dificultat en l'acceptació i l'estima 59 
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sana d'un mateix. Les conseqüències 
són més o menys importants depenent 
del grau de dificultat que s'experi
menta. 

Com es pot estimar bé els altres si 
no ens estimem correctament nosal
tres mateixos? 

Simplement, no es pot! 

Al meu entendre, en aquest punt, 
que tant sofriment provoca, és on te
nim la possibilitat de créixer com a 
persones. 

Al meu parer, algunes pautes sem
pre seran un bon ajut per aprendre a 
viure a gust amb un mateix. 

Anirà bé a tall d'exemple, i sense 
voler ser exhaustiu, el següent: 

a) Mirar de portar una vida equili
brada -descans, alimentació, treball, 
lleure, etc.- (Els excessos sempre es 
paguen!) 

b) Mirar de simplificar la nostra 
vida tot racionalitzant el nostre ritme 
d'activitat i el nostre nivell econòmic. 
(L'austeritat no té gaire bona premsa 
però ajuda a estar millor amb un ma
teix i amb el proïsme!) 

c) Aprendre a acceptar els límits, 
personals, dels altres i de la mateixa 
vida. (Ens costa molt admetre que no 
som totpoderosos i això és una font de 
conflicte constant amb nosaltres i el 
nostre entom.) 

d) Redescobrir les petites coses 
senzilles però importants de cada dia 
-una bona dutxa, menjar, conversar, 
dur a terme una activitat, esmerçar un 
temps per la lectura, etc.-

e) Fer conscients les nostres con
viccions i mirar de viure-hi amb cohe
rència. (Dir sempre la veritat fa més 
feliç. La honestedat per damunt de tot. 
Mirar d'estimar sempre i en tot lloc. 
Tenir temps per a les coses de Déu 
o si ens en queda després de les mil 
i una coses importants ... No bufen 
vents favorables per a les conviccions, 
però quan han bufat? I malgrat tot, 
sempre han existit homes i dones, i ara 
també, que miren de viure amb cohe
rència llurs creences profundes.) 

f) Posar-se en actitud de peregrí o 
la paràbola del que es considera que 
sempre pot aprendre de la vida, els 
esdeveniments, les dificultats, les per
sones ... (Fins i tot les que no ens són 
simpàtiques.) 

g) Aprofundir en el nostre ésser i 
condició d'homes i dones, tot mirant 
de descobrir en nosaltres la part feme
nina i masculina que tots tenim i ne~ 
cessi tem per esdevenir persones ma
dures. (Recordeu allò que es diu que 
tots portem un home i una dona a dins 
nostre? Doncs jo m 'ho crec i anar
ho descobrint és una font de joia i 
reconciliació amb un mateix i amb 
els altres.) 

7. Una invitació a creure que el 
Regne, malgrat tot, avança sense que 
ho sapiguem. 

Teòricament tenim clares les di
verses al-!usions de Jesús que indi
quen aquesta realitat, segons la qual el 
Poder de Déu realment actua amb la 



nostra coHaboració però no està con
dicionat ni limitat a aquesta. Ara bé, a 
la pràctica se'ns fa difícil viure-ho. El 
nostre protagonisme ens fa males pas
sades! 

En aquesta qüestió com amb mol
tes altres és fàcil caure en extrems. 

Com que Déu ho fa tot, deixem-ho 
a les seves mans i pràcticament no cal 
que fem res més que pregar. 

Aquesta en seria un d'extrem; l'al
tre fóra treballar i cansar-se en va, 
pensant que som els que construïm la 
casa. 

I és el Senyor qui ho fa, certament 
amb la nostra coHaboració, però els 
seus camins sovint no són els nostres 
camins. 

Penso que és fonamental per a 
l'equilibri humà i cristià anar entre
nant-se per arribar a ser conscients 
que el Regne de Déu misteriosament 
va estenent-se imparable, de maneres 
sovint insospitades i a un ritme dife
rent del que nosaltres desitjaríem. 

Qui no ha experimentat algun cop 
que Déu actuava o parlava per mitjà 
d'alguna persona o d'algun esdeveni
ment que mai hauríem pensat? A mi 
m 'ha passat molts cops i no sempre he 
reaccionat prou evangèlicament, dis
sortadament! 

Un cop més ens caldrà anar a po
uar a les fonts cristianes per aprendre 
el difícil però possible art del discer
niment. Necessitem persones que 
ens ajudin a aprendre a esbrinar la 
voluntat de Déu en la nostra vida, en 
el món! 

Voleu dir que no hi ha molts sig
nes, no sempre visibles amb els ulls de 

la vista però sí amb els del cor, que ens 
indiquen que el Senyor continua tre
ballant en la seva Vinya i que envia in
cansablement vinyaters i vinyateres 
per col'laborar-hi? 

8. Una invitaci6 a descobrir o re
descobrir que Déu ens acompanya 
sempre. 

Diuen que Gandhi tot llegint els 
Evangelis i el Sermó de la Muntanya 
se sentia cristià, però en veure com 
vivien els cristians quedava decebut. 
Segurament, i malauradament, això 
no solament li devia passar a Gandhi. 

Personalment, crec que és una gran 
responsabilitat el fet que per mitjà 
de les nostres pobres vides Déu pugui 
ser mostrat o amagat als altres. Aquí, 
doncs, és fonamental la qüestió del 
nostre testimoni o antitestimoni evan
gèlic. 

A mi m'ajuda molt procurar cada 
vegada ser més conscient de la prome
sa que féu Jesús en acomiadar-se dels 
seus deixebles: "Jo seré amb vosaltres 
fins a la fi dels temps". No és qualse
vol promesa aquesta. 

Tot, absolutament tot, canvia des 
d'aquesta certesa que el Senyor és 
amb nosaltres. Entre altres coses, la 
nostra necessitat que se'ns fa pàlesa 
de restar amb Ell, amb la seva compa
nyia, en la pregària, en el silenci, en 
els sagraments, en l'escolta de la seva 
Paraula, en la formació per seguir-lo 61 
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més i millor, en la joia d'una vida 
comp .. romesa, en la vida comunitària, 
etc. Es aleshores que des de la seva 
presència silenciosa, però certa, ne
cessitem i volem anar a Ell per deixar
nos tocar pel seu amor, i per això po
sem tots els mitjans necessaris. És 
aleshores que aconseguim treure obs
tacles perquè Ell pugui fer estada en 
nosaltres. I si Ell fa estada en nosal
tres, com no reflectirem en la nostra 
vida la seva presència, el que estem 
experimentant? 

Va bé cada tant repetir-se: "Ep!, 
recorda que el Senyor resta per sem
pre entre nosaltres". 

* * * 
Fins aquí, doncs, alguns motius 

~ue considero portadors de joia i pau, 
I que es poden viure en la vida quoti
diana, tant si som preveres o religio
sos/es com laics o laiques. 

Qui subscriu aquestes paraules no 
afirma que els visqui tots, ni del tot . . ' 
pero Sincerament puc dir que ho pro-
curo fer amb la gràcia de Déu i que en 
aquest camí vaig trobant-me feliç amb 
mi mateix i amb els altres germans i 

germanes que Déu em va posant en el 
camí. 

Abans d'acabar aquestes refle
xions voldria presentar-vos dos tex
tos. El primer està escrit per una per
~ona que no arriba als cinquanta anys 
1 que fa uns quants anys que pateix 
una malaltia que li produeix de tant en 
tant molts dolors, de manera que avui 
per avui té la invalidesa laboral i la 
seva vida ha hagut de canviar molt 
respecte a la que tenia abans que se li 
declarés la malaltia. Li vaig demanar 
quins motius de pau i de joia trobava 
en la seva vida. Com que la seva apor
tació em sembla molt enriquidora li he 
sol'licitat l'autorització per publicar
Ia en aquest article perquè considero 
que és un testimoni important des 
d'una situació complexa i de vega
des molt dura. El segon text és una 
petita gosadia que suposo respon al fet 
que treballo amb joves i m'agrada 
sempre plantejar algunes preguntes 
que ajudin a caminar una mica més als 
qui ho vulguin fer. Així doncs, el se
gon escrit és una proposta de qüestio
nari per a les persones que desitgin, tal 
vegada, donar algun petit pas més. 

Res més. 



Motius de joia i pau 

Davant el sofriment JlSic: el do de la 
vida 

Malgrat tot, estic viva, hi ha mo
ments que fins i tot el dolor m'agrada, 
és el meu company inseparable. 

Visc, per tant encara tinc coses a 
fer aquí, diferents de les d'abans, dife
rents de les de la majoria de la gent, 
però encara no ha arribat el moment 
de descansar. 

El dolor, el fet de passar-ho mala
ment, ro 'agermana anònimament amb 
tants i tants altres dolors de les perso
nes, de la humanitat. 

Em sento totalment en mans de 
Déu, sóc més conscient que mai 
d'aquella dita popular castellana "el 
hombre propone y Dios dispone". 
La meva vida passa sempre pel temps 
condicional: si puc, si em trobo bé ... ; 
això m'ajuda a treballar l'arrogància, 
no sortir-me amb la meva sempre, la 
disponibilitat vers la voluntat de 
Déu. 

Quan tinc poc dolor gaudeixo mol
tíssim de tot; quant en tinc molt acu
llo, posposo històries, feines, relativit
zo i espero moments millors. 

Davant el sofriment psicològic i 
moral: la descoberta de nous valors 

Viure una existència molt més 
tranquil'la, viure a un ritme més lent; 
per tant, ser més conscient de les co
ses, de les situacions, assaborir el que 
m'envolta. 

Habituar-se a mirar més vegades el 
que queda de l'ampolla, i no tant el 
que falta; conèixer altres malalts i les 
seves limitacions, de vegades exem
plars i de vegades realment motiu 
de molta pena pel que els passa i/o 
per com viuen aquestes malalties. 
M'ajuda a no ser gemegaire, a des
centrar-me. 

No poder fer una vida normal, es
tàndard, em treballa la humilitat, l' es
pera, el silenci, fa que em trobi cara a 
cara amb mi mateixa (en un encontre 
no sempre gratificant) i, per tant, que 
aprengui a acceptar -me i a acceptar els 
altres. 

Entendre, acceptar i respectar el 
ritme dels altres. En depenc moltes 
vegades i l'exigència no és una bona 
estratègia; m'he tornat més tolerant, 
comprensiva i respectuosa. 

Viure la solitud enmig d'un món 
ple de gent, de sorolls, de ritmes so
vint vertiginosos. l des d'aquí valorar 
i reconèixer clarament qui t'estima de 
veritat. 

Grans dosis d'humilitat: el món no 
s 'ha aturat sense la meva intervenció 
a la feina, al sindicat, a la parròquia, 
amb els joves, a casa ... 

Viure la fragilitat de l'ésser humà, 
un dolor enutjós, limitador i anul
lador, i alhora la grandesa de l'ésser 
humà, el fet de poder tirar endavant a 
pesar de ... 

Practicar una espiritualitat dife
rent, no tan encarcarada en l'acció, 
sinó més contemplativa, reflexiva, se
rena i quasi diria que integrada, com 
un paisatge de fons. 63 
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En resum 

Gairebé puc copsar que Déu m'es
tima perquè em dóna força, energia, no 
em desespero, no em queixo gaire, tinc 
una bona dosi de paciència, consciència 
que enmig d'aquesta situació em pro
porciona mitjans per cuidar-me, força, 
i!'lusió, empenta, em fa companyia, 
em consola ... Això resumiria la joia. 

Qüestionari 

1. Sense haver de pensar gaire, 
digues quins són per a tu cinc mo
tius de pau i joia en la teva vida 
quotidiana. 

2. T'ha costat trobar-los? 

3. Per què creus que deu ser? 

4. En una conversa, tendeixes 
normalment a remarcar més els as
pectes positius o els negatius de 
les coses, les situacions i les per
sones? 

La pau l'experimento molt so
vint: ni en els moments més durs no 
em rebel'lo contra la situació perso
nal. És quasi un miracle que jo no 
em rebel·li. Mai prego per estar mi
llor o guarida, demano paciència i 
confio que el que visc és el més con
venient per a mi i el que m'envolta. 

5. En la teva pregària personal, hi 
ha proporció entre les coses per les 
quals demanes i per les quals dones 
gràcies? 

6. De tot aquest estat de coses, qui
nes conseqüències se'n deriven per a 
tu i el teu entorn immediat? 

7. Finalment, la teva fe en Déu 
com t'ajuda a ser una persona cen
trada i equilibrada, és a dir, capaç de 
prendre's bé les situacions de signe 
negatiu i de donar gràcies per les de 
signe positiu? 



Marxem -junts- amb els nuvis! 
FRANCESC ROMEU, prevere de lo diòcesi de Barcelona i periodista. 

Dues revistes pastorals i litúrgi
ques estrangeres han alertat sobre la 
música que sona habitualment en els 
casaments. L'una és la prestigiosa re
vista de pastoral (com aquesta nostra) 
que s'edita a Itàlia, Vzta Pastorale, i de 
la qual se'n feia ressò la revista Tiem
po, del 9 de novembre passat. Segons 
aquesta darrera, "l'entrada dels nuvis a 
les esglésies per casar-se serà rebuda 
a partir d'ara amb un tens silenci. So
bretot si els rectors italians continuen 
amb la idea de prohibir les marxes 
nupcials". Perquè, com diu Vzta pas
torale, aquestes marxes "són inde
coroses. Són paganes. Mendelssohn 
i Wagner les van compondre com a 
exaltació de la sensualitat". I no sola
ment aquestes marxes, "sinó també 
[continua Tiempo 1 tots aquells cants 
impropis que els esposos solen esco
llir darrerament per acompanyar la li
túrgia. Per tant, ni música ni cants. So
lament silenci". 

L'entrada delsfluvisa 
l'esgMsia pot§~i~iéiJJt¡ 
rebuda!~a lila¡;ti~~d;a.~ 
amb .. Lf.~ ..... ~~~~.s~U!nc¡.·· 

L'altra revista, Celébrer, més litúr
gica, francesa i també prestigiosa, ha 
fet una reflexió sobre les músiques 
profanes als casaments i a les exè-

quies. D'aquest article, l'autor del 
qual és el Centre Nacional de Pastoral 
Litúrgica de França i els responsables 
regionals de música litúrgica, se n'ha 
fet ressò la publicació Missa Domini
cal, del Centre de Pastoral Litúrgica, 
que l'ha reproduït íntegrament. L'arti
cle conté dues frases que diuen: "Una 
autocelebració no és una celebració 
cristiana" i " La música no és pas una 
simple ornamentació, queda lligada 
als ritus". Amb tot, aquest article reco
mana escoltar les músiques que pro
posin els nuvis i saber trobar el mo
ment més oportú per a la seva difusió. 
Per a les músiques profanes es propo
sen els moments profans de "la signa
tura dels registres o de la sortida de la 
comitiva" . 

D'altra banda, al diari Avui del 5 
de novembre de 1998 el rector de 
l'Estany (Moianès), Pere Campàs, 
també alertava d'aquesta situació en 
una carta al director titulada L' esglé
sia, estació de servei. Campàs afirma
va amb la seva ironia i vehemència 
habituals que "això que algunes pare
lles ens demanin que els posem durant 
la celebració música de la peHícula 
Titànic em fa pensar que, efectiva
ment, la nostra barca s'enfonsa. Als 
sacerdots se'ns pren com a empleats 
d'una gasolinera". 

No sé si Mendelssohn i Wagner 
van ser i són encara avui els autors de 65 
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l'exaltació de la sensualitat. Tampoc 
sé si escollir unes músiques actuals és 
fer-se una autocelebració. Tampoc sé 
si pel fet de demanar-nos la banda so
nora de TItànic -de Celine Dion-, ac
tualment d'una gran expressió senti
mental, ja se'ns pot considerar com 
uns empleats "de granota color butà". 
Però el que sí que puc assegurar és 
que estem perdent la sensibilitat que 
ens porta a connectar mínimament 
amb els nuvis que es vénen a casar. I 
la música de la celebració, moltes ve
gades, pot ser l'únic punt on podem 
confluir en la voluntat d'afrontar 
junts la preparació de tota la cele
bració del casament. 

corn·trañsmètrel~'.·" 
idea quésórtels< 

0:~',' _,<';"',;","":<,,,,'~iR' -:<'P';; 

mjñ¡stfès(jel4f·;'~!~ 

~agr..Çlm~lJt~i2l)O.;!s . •. '. ,,,,,,., . •... .. " ",if, .,¡¡." deixem tnarf¡11 la ..... . 

17J~~ica.¡í 

Com els podem fer prendre cons
ciència que els nuvis són els ministres 
reals del propi matrimoni si no els 

deixem decidir una simple música 
d'acompanyament? Per què els nuvis 
no poden presentar-se davant Déu 
amb les seves idees, les seves sensua
litats i les seves músiques? Com po
dem dir-los que es mirin i triïn les lec
tures del casament si per la nostra 
banda no tenim ni la més mínima vo
luntat de mirar-nos o d'escoltar-nos 
unes músiques antigues o actuals 
que per a ells estan carregades de 
sentit i de significació? Com els po
dem parlar d'allò que per a nosaltres 
és sentit i significació (és a dir, sa
grament)? 

Em dóna la sensació que cada ve
gada se'ns nota més la desconfiança 
que tenim davant dels qui s'acosten a 
la nostra església. Mentrestant, perdem 
els pocs punts d'interès -per no dir els 
últims- que ens poden facilitar el dià
leg i la preparació conjunta de les ce
lebracions. Cap dels nuvis que ens 
vénen a veure tenen ganes que la cele
bració del seu casament es convertei
xi en una exaltació o en una festa del 
ridícul. En canvi, tots -tant ells com 
nosaltres- volem comunicar alguna 
cosa amb la celebració. Només falta
ria que ens poséssim d'acord i ens 
complementéssim més. 



Quatre homilies per al dolor des d'una 
joia esperançada 
FREDERIC RÀFOlS, rector de Capellades. Exrector de Santa Maria de 
Vilafranca del Penedès 

I. La joia de la bellesa intuïda 

Pau Boada i Mercader era una 
bon pintor vilafranquí, que a més te
nia la qualitat de ser modest. Va mo
rir als 65 anys tan discretament com 
havia viscut. L'apreciava molt i vaig 
fer l'homilia a les exèquies, després 
de llegir Lc 12,22-34, que em va sem
blar que il'luminava molt bé la tra
jectòria de l'artista. Els seus amics 
artistes em van demanar que aquell 
dia, 16d'agostde1975, les campanes 
toquessin a morts. l així es va fer. 

Avui és un dia trist per a Vilafranca 
perquè ha desaparegut un artista. Els 
artistes no fan la història però li donen 
sentit. 

. La inspira(JI&'r la 

. bellesa n().~~$ p()den 
comprar ollendre, 
pertanyen~1 misteri 

L'artista és una gratuïtat de la na
turalesa, nosaltres més aviat diem 
que és un do de Déu. Podem fer cot
xes, podem fer cases, podem fer di
ners, però el secret de la bellesa no 
està en el poder de l 'home. La ins-

piració no es pot comprar o vendre; 
pertany al misteri. 

En una societat com la nostra, abo
cada al consum i a la sobrevaloració 
dels aspectes purament materials, hi 
manquen contemplatius, poetes i artis
tes. Per això crec que aquesta diada és 
d'una gran tristesa per a la nostra vila. 

L'Evangeli que he llegit és un xic 
difícil de comprendre: potser llegint
lo davant el cadàver d'en Pau Boada 
l'entenem més. Mirar els ocells del 
cel, contemplar els lliris del bosc, des
cobrir la bellesa amagada de les coses 
i fer que el poble la pugui comprendre 
i en pugui gaudir. Això és un do de 
Déu, és la inspiració, és el misteri que 
es va repetint de tant en tant per ale
grar la monòtona vida de cada dia. El 
seu estil era popular: sens dubte inspi
rat en el romànic, però amb tocs d'una 
ingenuïtat entranyable. Quan mirem 
la Sala del Museu, la decoració de 
l'Ajuntament, el mural de la Sala Gra
ses, els nostres ulls, cansats de tanta 
mediocritat, s'animen: l'obra d'en 
Pau Boada entra ja a formar part de la 
nostra història. 

En la llarga història dels cristians 
hi ha hagut una especial sensibilitat 
per l'art. En Pau Boada ens ha deixat 67 
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una de les seves millors obres en 
el vitrall central de l'absis de Santa 
Maria: el Naixement de la Mare de 
Déu, preludi de la nostra salvació; 
com un castell de foc trenca la blavor 
de la vida quotidiana perquè Déu visi
tarà el seu poble. 

Ell era creient. Potser encara no fa 
un mes el vaig veure un diumenge en 
una de les capelles de l'absis partici
pant de l'Eucaristia. Era el seu lloc 
preferit. Nosaltres, si tenim algun de
fecte és tocar massa de peus a terra; 
ell, que no hi tocava gaire de peus a 
terra, ens deixa l'amor a la bellesa: 
saber descobrir que la flor i l'ocell, la 
hellesa, tenen un llenguatge que ul
trapassa els bitllets i l'eficàcia de la 
tècnica humana; un llenguatge que 
té molt a veure amb la fe. Que sapi
guem canviar la nostra escala mate
rialitzada de valors. 

Un dia trist, però, com per a tots 
els creients, un dia esperançat: Miquel 
Àngel, al final de la seva vida, destru
ïa les seves obres d'art perquè les con
siderava absurdes davant la bellesa 
que ell intuïa: certament que l'art és 
un valor limitat, però participa de la 
gratuïtat, no es pot comprar ni ven
dre i en aquest aspecte ens acosta a 
comprendre la bellesa i la bondat de 
Déu. 

Il. Intuïm la joia en la vocació 

La germana Montserrat Gillué era 
una gran dona i l'ànima dels cursos 
de FP del Col'legi de Sant Elies, a 
Vilafranca. Tot d'una, una hemorràgia 
cerebral se la va endur després d'un 
mes de malaltia. Jo ja no era a Vila
franca, però em van demanar que di
gués l'homilia. Era el12 de desembre 
de 1994. Vam llegir les lectures de la 
missa del diumenge anterior. 

Aquest any, pels volts de Nadal, 
ja no rebrem la poesia de felicitació 
que, firmada amb un discret pseudò
nim, ens enviava cada any la germa
na Montserrat. Aquest any ja no és 
una poesia, sinó tota una vida que 
resumeix el que ella ens volia ex
pressar. 

Va morir ahir a la matinada. Diu
menge III d'Advent. Dominica gau
dete. I tant a la germana Rosa com a 
mi ens ha semblat que seria millor re
petir les lectures de la missa d'aquest 
diumenge. 

He notat que en l'enterrament d'una 
religiosa la tristesa és vençuda per 
l'esperança. I això ja ho explica la pri
mera lectura de Sofonies. El profeta 
s'adreça al poble, i li diu: "Crida de 
goig, Sió, celebra-ho de tot cor, ciutat 
de Jerusalem". Aquestes paraules es
tan dites quan Jerusalem era un munt 
de runes; però el motiu de l'alegria no 
era que les coses anessin bé a la ciutat 
de Jerusalem. "Alegra't [li diu 1 perquè 
tens dintre teu el teu Senyor", o com 
sant Pau: "Alegreu-vos, perquè el 
Senyor és a prop". 



Són tants anys de pregària, són 
tants matins de rebre el cos de Crist, 
que m'imagino que per a una religio
sa morir deu ser com trobar l'Amic. 

La germana Montserrat era una 
persona de fe profunda, que compagi
nava amb un esperit crític, que en més 
d'una ocasió la deuria fer patir. 

Ha viscut el carisma de santa Joa
quima de Vedruna, i es va lliurar al tre
ball entre la gent jove contribuint a 
mantenir un alt nivell en la formació 
professional. Molts dels nois i noies 
que sou aquí podeu testimoniar el res
pecte, la professionalitat i l'estimació 
que la germana Montserrat us ha de
mostrat a través del seu tracte seriós 
però no distant. 

Els mestres i els altres components 
de la comunitat educativa de Sant Eli
es ploreu avui la desaparició d'una 
gran persona. Moltes famílies vila
franquines agraeixen a la comunitat 
de Carmelites de la Caritat que els 
hàgiu fet el do d'educadores com la 
Montserrat. 

La mort d'una 
j:Jerson8estimada 
sempre ens fa 
aprofq(1dir fJn, .. 
nosaliies mareixos 

I sobretot, vosaltres, les germanes 
de les comunitats de la vila, que heu 
demostrat ser això: germanes, no sols 
de nom sinó de fets, avui teniu molt 
present el seu testimoni. "Era una per-

sona de qui et podies refiar", em deia 
una de vosaltres. I em sembla que 
cal expressar l'ajuda que ha suposat 
per a vosaltres l'entitat PADES, un 
dels serveis més reeixits en el camp 
de la salut. 

1 només recalcar un aspecte: a la 
Montserrat li agradava molt viure 
la seva vida religiosa enmig de les 
realitats humanes. Amb quina il'lusió 
participava en els cursos de català 
que, segons crec, organitzava l' Ajun
tament. 

No ploreu pels 
quílluiten, lluiteu. 
pels qui ploren 

Mireu, la mort d'una persona esti
mada sempre ens ajuda a aprofundir 
en nosaltres mateixos. Avui podríem 
fer nostra l'actitud d'aquella gent sen
zilla que després d'escoltar la veu im
pactant de Joan Baptista, deia: "I no
saltres, què hem de fer?". Avui més 
aviat tenim la tendència a dir: "I els 
altres, què han de fer?". No és el bon 
camí. Demà farà vuit dies que en a
questa mateixa església una multitud 
de gent, molts joves, participaven en 
les exèquies d'un home jove, idealis
ta, que va procurar donar-se als altres, 
especialment en l'educació musical 
dels nens. Les paraules d'una noia que 
va parlar pel micròfon em van cor
prendre: "No ploreu pels qui lluiten, 
lluiteu pels qui ploren". Avui encara hi 
ha molta gent que plora. Ser més soli
daris, voler que els béns de la terra 
estiguin més ben repartits, perfeccio- 69 
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nar la nostra professionalitat, tant 
mestres com alumnes, pot ajudar els 
altres. Penso que aquesta és la imatge 
que ens deixa la Montserrat. 

l com que a ella li plaïa la poesia, 
serà bo de dir les paraules de comiat 
d'un gran poeta català, Marià Manent. 
En aquest poema es combina tota la 
càrrega d'esperança en la perennitat 
de la vida, amb l'estimació de tot el 
que de bonic té aquesta vida actual, 
efímera però entranyable. Diu així: 

Prou sé que he de dir-vos adéu, 

núvol lila i de foc, neu de vidalba. 

El temps de l'home és breu 

i la posta es confon amb la claror 
de l'alba. 

Però espero que un dia veuré 

renovada i més verda la terra: 

potser encara hi haurà, rosat, 
el presseguer 

i encara la mel d'or adormida a 
la gerra. 

III. La vocació d'una espera 
confiada 

La Mercè Gusi era una persona 
entranyable; catequista, del grup de 
la Mare de Déu, cangur infatigable 
dels seus néts. Fins que una terrible 
malaltia la va anar destruint. La vam 
enterrar elI2 d'agost de 1995 i vam 
llegir en la celebració Dt 6,4-13 i Mt 
16,24-28, segurament les lectures del 
dia. A més de l'espòs i quatre fills, la 
Mercè té una germana al monestir de 
clausura de la vila. 

De vegades hi ha frases de l'Evan
geli que costen d'assimilar, però lla
vors exemples concrets de persones 
ens ajuden a entendre aquestes frases 
difícils. Per exemple la que acabo de 
llegir -"Qui vulgui salvar la vida, la 
perdrà, però el qui la perdi per mi, la 
retrobarà"- ajuda a entendre la vida 
de la Mercè Gusi. Si volgués resumir 
el missatge de la seva vida, diria: avui 
ens trobem plorant una dona que no 
ha tingut temps de pensar en ella 
mateixa, sempre ha pensat en els al
tres. Ha traduït la seva profunda fe 
(cf primera lectura) en una entrega 
absoluta. 

Aquest perdre la vida vol dir do
nar-la, entregar-la als altres, preocu
par-se per les persones grans, desviu
re's pel marit, pels fills i filles i pels 
néts. l de cap manera aquest donar la 
vida comporta tristesa o amargor. Jo 
només he viscut de lluny el procés de 
la seva malaltia, però durant la llarga 
temporada en què la vaig tractar crec 
poder assegurar que ella va ser feliç 
pensant en els altres. A ella el que 



l 'hauria fet patir de debò hauria es
tat no fer res per als altres. 

No ha estat una dona de grans teo
ries, però tenia un sentit intuïtiu que li 
feina veure els problemes i tenia una 
gràcia peculiar a l 'hora d'explicar les 
coses, fins i tot les més punyents, a les 
quals treia l'aspecte més negatiu. 

Tot recordant-la amb amor, avui 
mirem amb simpatia tot el que ella 
tant va estimar: els de casa. La Mercè 
sempre ha estat tot un símbol de com
penetració amb tu, Ramon. Els fills la 
trobareu a faltar, però el seu record 
sens dubte us animarà en les dificul
tats de la vida. Els néts sens dubte 
conservareu un record molt lluminós 
de l'àvia, que us ajudarà a ser bons; 
així com la resta de la família. L'equip 
de matrimonis de la MD que per a 
vosaltres, i durant un llarg temps tam
bé per a mi, ha estat com una prolon
gació de la família, com una nova fa
mília. I em sembla que he d'esmentar 
un grup humà que si bé comparteix el 
vostre dolor, sobretot per la germana 
estimada, sap trobar en la mort la de
finitiva abraçada de Déu. La Comuni
tat de Clausura de la vila. 

Hem de saber trobat 
en la mort la definitiva 
abraçada de Dé~'; 

Aquest estiu em va emocionar una 
escena que la majoria dels qui sou 
aquí devíeu veure per televisió. En el 
Tour de França un ciclista va perdre la 
vida. El fet va commocionar sobretot 
els ciclistes. Al cap de dues jornades, 

un component de l'equip del company 
mort va fer un esforç sobrehumà i va 
guanyar l'etapa. En arribar a pocs 
metres de la meta, en comptes de fer 
l 'habitual gest de victòria, va aixecar 
els braços cap al cel on va enviar un 
expressiu petó al company mort. Així 
va canviar una victòria efímera per 
una esperança confiada. 

Vosaltres l 'heu cuidada, heu fet els 
possibles perquè es guarís. Tingueu 
ara present que estimar té més força 
que la mort. 

I m'agradaria acabar citant uns pa
raules de santa Clara, de qui ahir cele
bràvem la festa. Clara era una noia de 
la incipient burgesia d'Assís, que 
emocionada per l'actitud de Francesc, 
un de la colla que ho va deixar tot per 
Jesucrist i els pobres, va fer el mateix. 
No va escriure gaires coses, però en 
tenim algunes. He trobat un fragment 
d'una carta que va enviar a una com
panya seva. Diu així: 

"Quan contemplis les delícies ine
fables de Déu, la seva riquesa i els 
seus tresors infinits, sospira i digues, 
amb un gran amor i un gran desig: 
feu-me venir i correré i no defalliré, 
fins que m'entreu en el vostre celler, 
fins que la vostra dreta m'amoixi el 
cap, i la vostra mà esquerra fi ~ abraci, 
i em beseu amb el bes dolcíssim de la 
vostra boca." 

Hi poden haver paraules més boni
ques per expressar la confiança d'una 
creient en el moment suprem de la tro
bada amb Déu? 
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IV. El silencia eloqüent 

Un mati de juny d'ara fa uns 15 
anys un grup de nens d'una escola 
pública de Vilafranca, que passaven 
uns dies de colònies a la casa de 
Mediona, es va veure colpit per una 
desgràcia irreparable; dos nens d'uns 
13 anys es van estimbar per un penya
segat, potser buscant una pilota pen
jada. Un d'ells, Ignasi López Vendrell, 
va morir a l'acte. El seu company, al 
cap de pocs dies. Jo vaig predicar a 
l'enterrament de l'Ignasi, suposo que 
havent llegit el diàleg de Marta i 
Jesús davant el sepulcre de Llàtzer 
(Joan 11 ,28-28). No era fàcil reprimir 
el sentiment davant un miler de cria
tures congregades a la Basflica de 
Santa Maria. 

Estimats familiars de l'Ignasi, mes
tres i alumnes del Col'legi Cristòfor 
Mestre, tots els altres nens que heu 
vingut a acompanyar el vostre amic, 

Uf)e$.increí~Les . 
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És molt difícil dir res avui. Aques
tes increïbles 24 hores han canviat 
tantes coses que ens han deixat sense 
paraules: el millor és el silenci. En un 
moment tot s 'ha capgirat: res del que 

72 abans tenia tant de valor ara en té. Ens 

hem adonat que la nostra vida, i no 
sols la vida de la gent gran, sinó que la 
vida dels nens, aquesta vida oberta al 
futur, estava penjada d'un fil. 

¡FJ~$;dêlqpê·.abah"s 
tejj,atantde valor 
!:$f,~;.èn .·.t:é:;~l::; 

Pocs dies com avui ens sentim tan 
poca cosa, tan impossibilitats de fer 
quelcom de profit: aquí som, humil
ment, com éssers vençuts, quan ens 
semblava que érem a l'edat de triom
far. Les notes no tenen importància, 
les competicions no serveixen per a 
res: tantes coses per les que lluitem i 
ens esforcem ara ens semblen comple
tament buides. Tot té tan poca impor
tància davant del que ha passat! 

Penso, però, que avui, aquesta tar
da de juny, nosaltres podem fer dues 
coses, que són el motiu d'aquest fu
neral: 

La primera cosa és dir-vos que us 
estimem de tot cor, que ho sentim en 
l'ànima, que som els vostres amics: 
tots aquests nens, que assisteixen estu
pefactes a aquest fet inexplicable, us 
entregarien el míllor que tenen per 
donar-vos el consol. No us poden tor
nar l'Ignasi, però vulgneu acceptar la 
nostra amistat, )a nostra tendresa, el 
millor que tenim dintre. 

L'estiu passat vaig passar uns bons 
dies juntament amb l'Ignasi i l'Efrem, 
a la segona tanda de colònies: de se
guida es va fer amic de tots i a mi ma
teix em va demostrar afecte i confian-



ça. L'Ignasi era un nen de fer amics i 
avui aquesta amistat que nosaltres 
hem tingut amb ell us la voldríem re
tornar a vosaltres, els pares, el germà, 
l'àvia, que esteu passant per una prova 
tan gran. I la voldríem fer extensiva 
als mestres de l'escola Cristòfor Mes
tre, que esteu aclaparats pel dolor. No 
tenim res per donar-vos a canvi de 
l'Ignasi; davant la mort som absoluta
ment pobres, només us oferim la nos
tra amistat. 

I la segona cosa que podem fer 
aquesta tarda és pregar, demanar a 
Déu. De cap manera intento donar cap 
explicació de per què passen aques
tes coses: la vida i la mort dels ho
mes estan plenes d'enigmes. Però 
encara que no entenguem perquè 
passen les coses, podem pregar. I 
mireu, sabeu que li demanem a Déu, 
avui, davant l'Ignasi mort? Ens atre
vim a demanar-li allò que no gosa-

ríem demanar a cap altra instància, li 
demanem que li doni la vida, que li 
doni la resurrecció. Quan una persona 
mor, diem: no hi ha res a fer. Doncs, 
nosaltres avui demanem a Déu que Ell 
sí que pot fer alguna cosa. Que li re
torni la vida, com la hi va retornar al 
seu fill Jesucrist. Ell ens la va prome
tre: "Jo sóc la resurrecció i la vida, qui 
creu en mí, encara que mori, viurà; i 
tot aquell que creu i viu en mi, no 
morirà mai", 

Demaneu a Déu el que humana
ment és impossible, perquè Déu ho 
pot tot. 

Voldria que aquesta paraula de 
Jesús fos per a vosaltres no un mer 
consol, una ¡¡'lusió, sinó una vertade
ra esperança, fonamentada en la pa
raula de Jesús. Cada dissabte a la 
missa el recordaré, tot esperant la 
Resurrecció. 
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"Hem d'ajudar a descobrir la joia de ser 
cristians" 

Entrevista d'Anna Berenguer a mossèn MElITÓ TUBAU, arxiprest de 
Manresa i rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat. 

D'on treieu la rosa de l'esperança en 
uns moments tan grisos per a la so
cietat i l'Església? 

M'ajuden alguns aspectes que per 
sort procuro conservar: primer, veure 
i jutjar el món i l'Església amb un re
refons de Regnat de Déu, i actuar-hi. 
També procuro mantenir el bon hu
mor per no perdre la serenor. M'agra
da viure el silenci de la natura, i con
templar totes les expressions de la 
vida. M'apassiona plantar arbres i 
veure'ls créixer. Això m'exercita el 
fet de tenir paciència, la fortalesa, l'ac
ceptació de l'imprevist, la capacitat de 
lluita, la purificació, el sofriment, etc. 

. ..~ . 

. Procuro mantenft el 
boi"/hUmor perna 

.p~~'c:iie laserè~9.r .èi ¡ 
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Quant a les persones, procuro va
lorar-les i aprendre del que són o de la 
situació que viuen. Intento valorar 
l'acolliment sense prejudicis, procu
rant que la persona ben aviat vulgui 
sortir de la situació per ella mateixa. 
M'agraden els ambients i reptes difí
cils, malgrat que comporten acceptar
ne les conseqüències. Crec que sem
pre cal arriscar en tot! 

L'esperit de l'esperança que teniu, 
ajuda a tocar de peus a terra enmig 
d'una societat tan secularitzada i 
pluralista? 

Els darrers anys vivim en una so
cietat que marca les persones i que 
crea moltes víctimes. Tots mamem, 
amb més o menys força, del consu
misme, la tecnificació, la secularit
zació, la paganització i els efectes 
del neocapitalisme ferotge amb la fal
lera del diner, el treball, l'oci, etc. 

Dels matrimonis desfets, joves 
desesperançats, avis angoixats i afli
gits, infants agressius, s'aprèn a tocar 
de peus a terra. Qui s'hauria pogut 
imaginar que a Manresa, i en una de 
les parròquies de què tinc cura, em 
tocaria enterrar onze joves d'entre 20 
i 30 anys afectats de la sida? 

lO, .~." _ :::-:~ •• ':'. ,,_. 

Hil)a moltes raons 
. per a deixar que 
continuï un altre, 
perOcal renovarIes 
fdt'Ces constantment 

Davant nous temps, calen res
postes noves ... Hi ha moltes raons 



per deixar que al front hi segueixi 
un altre davant tanta indiferència 
religiosa i manca d'interès per la 
fe, però cal renovar les forces cons
tantment. 

En santuaris i parròquies s'observa 
la presència de gent immigrada, 
obrera, un xic marginada, pobre i 
amb manca de mitjans. Quina visió 
teniu d'aquestfet dins l'Església de 
Jesucrist que vol un regne d'igual
tat per a tothom? 

En moltes ocasions comproves 
que existeixen diferències sobretot pel 
que fa a la professió o a la situació la
boral, cultural, social, familiar, etc., i 
per damunt de tot econòmica. Sovint 
toca sentir els efectes d'una nova cri
si amb tot el que això comporta: gent 
desesperada demanant menjar, per 
pagar el pis (ja que quasi tothom està 
hipotecat per uns quants anys), etc. La 
darrera plaga d'atur a causa dels tan
caments o reajustaments d'empreses 
va ser molt dura. 

Tot plegat ha creat molta descon
fiança, evasió, tancament i desgavell 
familiar. Hi ha famílies que s'ajuden, 
però qui està tarat per la droga, l'alco
hol, el joc, etc. queda marginat i en 
alguns casos destrossa els altres mem
bres de la llar. De violències n'hem pre
senciat de tota mena, i especialment 
des del punt de vista de les víctimes: les 
dones i la canalla. També algun home. 

De fet, enmig de tot, malgrat el 
dolor o el sofriment, hi ha moltes rea
litats positives. No fa gaire es va fer 
una campanya per a Amèrica Central 
per enviar ajuda a les famílies dam-

nificades per l'huracà Mitch. Vàrem 
deixar als organitzadors de la cam
panya totes les dependències per ins
tal'lar-hi el magatzem de roba i fer-hi 
festivals. Els grups de la parròquia i 
els dels barris varen fer tot el que 
pogueren. Diners, pocs en quantitat; 
però molta roba ... i molta generositat 
i solidaritat. 

Com transmetre un futur esperan
çador amb una nova evangelitza
ció, junt amb una pastoral que esta
bleixi una connexió amb un món 
dispers i desorientat on s'ofereixen 
tantes ofertes religioses? 

La nova evangelització i la pasto
ral es fonamenten en fer-se presents 
com a Església de Jesucrist en el món 
concret i en les situacions en què 
viuen les persones. 

De difieul tats i destorbs personals 
i comunitaris n'apareixen sempre, 
però la gent senzilla valora molt ser 
estimada i acompanyada. Per damunt 
de tot, acollir amb respecte. Després 
educar i fer avançar amb tacte. 

Avui no es vol ser víctima ni d'im
posicions ni de moralismes i sermons. 
Ajudar a descobrir la joia de ser cris
tià és, actualment, cosa nostra i de les 
comunitats cristianes, dels moviments 
evangelitzadors, dels catequistes i pa
res, dels educadors ... 

Crec que continua sent urgent, a 
més de tenir Càritas a les parròquies i 
a la ciutat o al poble, disposar de grups 
de tota mena dedicats a 1'evangelitza
ció. Avui en dia s'observa una man
cança en aquest camp. 75 





3. MisceHània 





Diàleg de sentiments 

CARME AGUSTí, psicòloga i autora del llibre Sí, valia pena viure. 

Cada cop resulten més conflictives 
les interrelacions personals. No ens 
cal esmerçar gaires esforços per ado
nar-nos que això és així. Podríem dir 
que ens trobem immersos en un am
bient generalitzat de tensió. La televi
sió, la premsa, la ràdio, l'àmbit labo
ral, i fins i tot la quotidianitat de la 
vida familiar, són plens d'exemples 
ben palesos. Potser és l'hora de pre
guntar-nos: Què ens està passant a 
tots plegats? No és fàcil trobar la res
posta satisfactòria a aquest interro
gant; però, el que sí que és clar, és que 
no ens podem quedar amb els braços 
plegats. 

t:ê§~Jkma mental 
se'ns ha format'en 

. base a prohibiCions 
i noemes. Araical 
: ·'),3}i;,~~t;';;,-"-" :,:~:-;;i,-r;<~ 

mt~'gràr l'afe-ct/~/tat 

lesJ10stres relacions 

L'esquema mental que regeix les 
nostres conductes s'ha forjat sobre la 
base de normes, lleis, preceptes, etc., 
és a dir, de moltes prohibicions de viu
re i pocs permisos per actuar des de la 
comprensió amorosa. Creiem que és 
hora d'integrar l'afectivitat en els nos
tres esquemes relacionals. A aquest 
nou-vell paradigma (l'amor és sempre 

qui ha salvat les persones) l'anome
nem diàleg de sentiments. Es tracta 
d'un tipus d'interrelació molt diferent 
de "l'ai pobreta, o pobret" ple de sen
sibleria. Els sentiments genuïns són 
fills de la claredat de la intel'ligència 
i del coratge que dóna l'estima, sense 
la qual ens fóra impossible bussejar en 
la profunditat d'un mateix. 

1. Què volem dir quan parlem de 
diàleg de sentiments? 

Primer i abans que res, volem dir 
que reclama una actitud d'escolta. 
Sense aquesta actitud de partença és 
impossible crear un àmbit de silenci 
que faci possible la ressonància. 

Abans de precipitar-nos a contes
tar les paraules del nostre interlocutor, 
aturem-nos uns instants i fem-nos 
aquesta pregunta: Què m'està passant 
a mi que les paraules que escolto em 
ressonen d'aquesta manera? 

Si som sincers amb nosaltres ma
teixos, tal vegada haurem de reco
nèixer que tenim alguna necessitat 
bàsica no resolta o no correctament 
resolta, si és que ens fa sentir mala
ment. Al darrere de tot tipus de tensió 
hi ha una feblesa. Quan hom està bé 
amb ell mateix, les interrelacions són 
fluides encara que s'estigui en desa- 79 



80 

cord. Es pot dialogar, buscar un con
sens, fer un pacte. La crítica cons
tructiva ens enriqueix a tots. Una 
altra cosa diferent és quan ens dei
xem atrapar pel que els altres O l'al
tre diu o pensa de nosaltres. Quan 
caiem en dependències estèrils o en
trem en el joc del poder per veure 
qui guanya a qui. 

El segon aspecte d'aquesta actitud 
d'escolta prèvia al diàleg verbal és in
tentar escoltar des de l'interlocutor i 
fer-se aquestes preguntes: 

- Què crec que em vol transmetre 
mes enllà de les seves paraules? 

- Quina resposta espera de mi, 
sense dir-ho? 

- Quina necessitat bàsica expres
sen les paraules, el to de veu, elllen
guatge corporal? Pot ser una necessi
tat bàsica per existir o per expandir-se 
com a persona que està vivint en posi
tiu o en negatiu? 

- Hem d'accedir a la proposta 
aliena? 

Pretén que arrisquem una solu
ció per no haver-se d'enfrontar perso
nalment amb el problema? 

- S'oposa sistemàticament per tal 
de refermar la seva identitat? 

- etc. 

Les preguntes a fer-nos poden ser 
moltes i molt variades, però del que es 
tracta és de posar-se en el lloc de l'al
tre i des del silenci amorós o l'amoro
sa concentració, escoltar-lo abans de 
contestar-li verbalment. 

2. Aprenentatges 

Com que aquesta mena de diàleg 
no és gens fàcil, l'haurem d'anar apre
nent i no desanimar-nos si ensope
guem una i mil vegades. L'important 
és la determinació decidida de fer 
camí. 

En el procés de caminar ens poden 
resultar útils els aprenentatges se
güents: 

- L'experiència de la pròpia feble
sa. Descobrir que som febles i accep
tar les limitacions personals. Amb
dues actituds són indispensables per a 
l'establiment d'unes interrelacions 
normalitzades. 

,¡,,_., 

. Hem.dfit'ênlr una 
autoimatijé realista· . 

. de la nostra feblesa 

Qui no té una autoimatge realista 
de la pròpia feblesa, no solament no es 
pot relacionar correctament amb els 
altres, sinó que no ha arribat a un ele
mental nivell de maduresa humana. 
Saber-se limitat és l'esperó per cercar 
recursos i poder superar la mancança 
d'origen: no som Déu, necessitem els 
altres. Busquem ser acceptats, valo
rats i estimats per créixer qualitativa
ment com a persones. 

Tots compartim la limitació. Quan 
ens escoltem mútuament ens sorpre
nem descobrint que el que ens passa, 
també els passa als altres: cerquem el 
mateix. Som pelegrins assedegats 



d'amor, que ens espanta la solitud i 
reclamem la companyia comprensiva 
de la solidaritat. 

3. Conclusions alliçonadores 

L'experiència de la vida ens con
venç que mai no podrem arribar, ni 
demanar que hi arribin els altres, a la 
perfecció que somiem. L'única per
fecció possible per a tots és estar en 
camí. 

L:unica perfecció< 
possible .ést¿.st~r 

. en camí . 

No hi ha models estàndards de 
conducta i les interrelacions poden ser 
i són una capsa de sorpreses. Mai no 
podrem tenir controlades les emo
cions, els sentiments, els respectes, 
les pors, les inseguretats, etc. 

Haurem de renovar constantment 
l'actitud de tolerància, paciència, do
nar i donar-nos temps per madurar i 
acceptar que els ritmes d'aprenentatge 
són diferents per a cadascú. 

Els encerts i els errors conviuen i 
són coetanis necessàriament, perquè 
brollen de la limitació d'origen. 

Convèncer-nos que la manca de 
seguretats, filla de la desinstaHació 
permanent, és la clau de la soli
daritat. Si tots som pobres, si ens 
unim, podem ser un nosaltres més 
fort per la riquesa compartida que 
cadascú té. 

Per tant, l'àmbit natural del diàleg 
de sentiments serà la cooperació, el 
pacte, fer caliu humà, perquè sense 
els altres no podem créixer com a hu
mans. Amb l'esforç de tots hem de 
crear la comunitat que ens aixoplugui. 

4. Resum 

Volem cloure aquesta reflexió fent 
un petit resum sobre el que creiem que 
poden ser els fonaments de les interre
lacions: 

a) Sortir d'un mateix o descentrar
se per tal que la pròpia existència es
tigui disponible per als altres. Cal afe
gir que aquest pas ens en demana 
molts altres de previs, puix que ningú 
pot sortir d'un mateix si abans no s'ha 
construït a ell mateix. Encara que en la 
pràctica el camí es va fent, sortosa
ment, simultàniament. 

Posar-nos en el/loc 
dé l'altre suposa 

. sempre conservar la 
pròpia identitat 

b) Comprendre en què consisteix 
l'acte d'acollir l'altre sense deixar de 
ser un mateix. Posar-se en el lloc de 
l'altre, segons el que hem dit anterior
ment, suposa sempre conservar la prò
pia identitat. Si un dels dos interlocu
tors perd quelcom de la seva riquesa 
personal, tots hi surten perdent. 

c) Compartir i deixar-se tocar pel 
sofriment, les dificultats, etc. que 81 
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afecten els altres, i convertir-se en 
company de camí tenint clar que nin
gú pot (ni ha de fer-ho) substituir els 
altres en allò que pertany a l'esforç 
personal. Una cosa és ser vulnerable 
solidàriament i una altra és coI'laborar 
a crear dropos. 

·tfJut¡rnés.·dónai~r. 
mésdintilmitza.les . 
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seves capaCitats 
"liIertant~me.'s t" " ,l,.' 
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d) Donar-se als altres amb un lliu
rament desinteressat, gratuït, sense 
esperança d'evolució i prescindint 
de tota economia de compensació o 
càlcul. 

En el terreny de la maduresa hu
mana ens cal recordar que qui més 
dóna, més dinamitza les seves capa
citats i, per tant, adquireix una major 
riquesa. Aquí ens va bé recordar 
l'Evangeli: "els qui estimen així, re
bran el cent per u". 

e) Mantenir-se fidel a ]' aventura 
irrenunciable de no donar-se mai per 
vençut en la resposta a la crida de 
l'amor i de l'amistat. 

En plena allau de confusions i vio
lències, volem recuperar el vigor que 
dóna l'esperança en la capacitat d'es
tima que tots tenim. 

Dialogar des dels sentiments ens 
pot obrir noves perspectives en aquest 
moment sociològic de conflicte gene
ralitzat. 



La depressió, una aventura de la fe 

ADELAIDE BARACCO, laica, estudiant de teologia i mare de famílic. 

Actualment la depressió és un 
tema bastant habitual en els mitjans de 
comunicació, ja que és una de les ma
lalties típiques del nostre temps. Hi ha 
el desig d'entendre més aquesta ma
laltia, a fi d'ajudar els qui d'alguna 
forma --directament o indirectament
n'estan afectats. Però, hi ha encara 
molt camí per fer: per part de l'entorn 
social i per part, també, d'aquells que 
pateixen aquesta malaltia. La meva 
aportació va adreçada sobretot a ells, 
i voldria ser una petita ajuda per part 
d'una persona que encara no ha gua
nyat del tot la partida amb la depres
sió, però que ja veu la sortida del túnel 
i vol encoratjar els altres a partir de 
la pròpia experiència. No cal dir que 
confio que això pugui ser útil també 
als qui es troben per diferents circums
tàncies -família, comunitat religiosa, 
àmbit professional, etc.- a prop de 
persones amb depressió. 

El títol-que pot semblar estranyo 
fins i tot apologètic- se'm va ocórrer 
un dia mentre pensava en la meva expe
riència personal de la depressió. No és, 
per tant, una definició bonica, sinó l'ex
pressió d'una vivència molt concreta 
que, tanmateix, va aflorar a la conscièn
cia després d'un temps dolorós i llarg. 

Fa més de cinc anys, aparentment 
de sobte, vaig caure en una depressió 
profunda, de la qual només ara puc dir 

que sento que n'estic sortint. I subrat
llo la paraula sento, perquè sentir és 
quelcom bàsic en l'experiència d' a
questa malaltia. De fet, la causa profun
da d'una depressió no és una circums
tància objectiva, sinó com aquesta 
circumstància és viscuda per la perso
na. Òbviament, sempre es poden indi
viduar un o més fets concrets que han 
assenyalat el començament d'una de
pressió, però aquests fets en són res
ponsables en la mesura que han trobat 
un terreny psíquic determinat, és a dir, 
en la mesura que han estat causa d'un 
sofriment que la persona no ha pogut 
assumir, no ha pogut integrar en ella 
mateixa. 

La causa de/a 
depressiÓ no és cap 
coSa objectiva,' . 

>SinÓcomho·vivím 

Això no significa en absolut que la 
depressió sigui únicament una expe
riència: dolorosíssima pel que fa als 
sentiments, les vivències, les emo~ 
cions, però, al cap i a la fi, una ex
periència. La depressió és una malal
tia psíquica ben precisa, cosa que 
significa que té un vessant fisiològic 
concret. Dit d'una altra manera, la de
pressió és una malaltia de l'esperit 
que fa emmalaltir el cos, en aquest cas 83 



algunes connexions de les neurones 
cerebrals: és precisament aquest pro
cés biològic el que provoca molts dels 
símptomes més palesos de la depres
sió, que fan possible diagnosticar-la. 

Procés d'aprenentatge en la 
depressió 

Tot això que a primera vista pot 
semblar bastant senzill i fàcilment ac
ceptable, a la pràctica no ho és tant, i 
ho dic per experiència pròpia. Perso
nalment, em va costar acceptar que 
necessitava un tractament farmacolò
gic, perquè rebutjava la idea que la 
meva ment es pogués curar amb unes 
pastilles, rebutjava la idea que el meu 
esperit fóra tractat com a un engranat
ge, que toma a funcionar correctament 
gràcies a una fórmula química, 

l amb això reafirmava, sense ado
nar-me'n, la separació profunda entre 
ànima i cos: en el fons d'aquest rebuig 
hi havia un maniqueisme molt llunyà 
d'una fe que creu en l' encarnaci6. Si 
creiem realment que Déu ens ha donat 
el seu Esperit i que aquest viu en no
saltres, això vol dir que tota la nostra 
persona és portadora d'aquest Esperit; 
així com el nostre esperit respira i viu 
de l'Esperit de Déu, també el nostre 
cos viu del mateix Esperit. Hi ha, per 
tant, una interrelació profunda entre la 
nostra vida-salut espiritual, afectiva, 
emocional, i la nostra vida-salut biolò
gica; i de fet, la descoberta per part de 
la medecina de l'anomenadasomatitza
ció -símptomes físics que tenen cau
ses psíquiques- no és altra cosa que la 
descoberta d'aquesta interrelació pro-

84 funda que ja podem afirmar per la fe, 

Tot això comporta que quan la sa
lut psíquica, és a dir, la salut de l'espe
rit, es troba greument compromesa 
tenim el deure moral d'utilitzar els 
mitjans més adequats per restablir-la i 
poder així viure plenament la vida a la 
qual Déu ens crida, Per tant, en el cas 
de la depressió, no podem prescindir 
d'una teràpia farmacològica que, òb
viament, no ha de ser la única teràpia, 
però sí un dels mitjans fonamentals, 
En el meu cas, resultà particularment 
difícil trobar el medicament idoni ja 
que, sobretot en el cas d'una depres
sió greu, cal trobar l'equilibri entre 
l'acció terapèutica (eliminació dels 
símptomes propis de la malaltia) i 
els inevitables efectes secundaris que 
existeixen sempre -tractant-se de fàr
macs que actuen en l'àmbit neurolò
gic- i que tanmateix poden ser reduïts 
de manera significativa, Ara, després 
de més de cinc anys de teràpia amb 
fàrmacs força potents, puc afirmar 
amb tota sinceritat que sense aques
ta ajuda no hauria pogut remuntar la 
malaltia, i dic això reconeixent que 
m 'ha costat admetre-ho. 

C()nsiderar la persona 
en dos plans 
separats, .el físic 
tel menta/~espiritual, 
gosaria dir que no és 
massa cristià 

De fet, trobem una especial difi
cultat a recórrer a una teràpia far
macològica quan qui està malalt és la 
nostra ment i el nostre esperit, men
tre no fem el mateix -o ho fem molt 



menys- quan tenim una malaltia físi
ca. Això demostra que encara consi
derem la nostra persona com un edifi
ci separat en dos plans: el físic i el 
mental-espiritual, dels quals el primer 
és netament subordinat a l'altre. Jo 
m'atreviria a definir aquesta concep
ció com a no cristiana, perquè en el 
fons és el rebuig de la dignitat profun
da de la nostra corporeïtat; i precisa
ment la corporeïtat té la seva afirma
ció més plena en l'encarnació, en el 
Déu-fet-home. 

Personalment, crec que per a molts 
aquesta podria ser la raó profunda que 
provoca el rebuig a prendre pastilles: 
la por de pensar que la nostra ment
esperit pugui ser curada amb unes 
substàncies químiques; en el fons és la 
por a haver de reconèixer que la nos
tra dimensió espiritual depèn d'unes 
connexions neuronals. Però l'error 
rau en el depèn. Si considerem la per
sona com una unitat profunda espiri
tual-corpòria la separació jeràrquica 
entre físic i psíquic resulta ridícula, i 
arribarem a dignificar realment el cos, 
considerant-lo responsable de la nOS
tra vida espiritual-emocional, així 
com aquesta és responsable de la salut 
física. 

Hi ha també una altra consideració 
important, des del punt de vista de la 
fe, que em va fer un dia un amic molt 
amic, i que li agrairé sempre: acceptar 
que Déu pot passar també a través 
d'unes pastilles, acceptar que nosal
tres hem de dependre per un temps 
més o menys llarg (de vegades anys) 
d'uns fàrmacs, vol dir acceptar que no 
som autosuficients, i que la nostra sa
lut d'esperit ara depèn també de quel-

com tan poc espiritual com una pasti
lleta. Acceptar això és aprendre una 
mica més a viure la pobresa d'esperit 
de les Benaurances. 

Qt§up()f passar 
tambt§ através . 
«~o/nes pastilles{ 

El problema de la medicació en 
revela un altre de molt més profund: el 
rebuig instintiu que tenim a sentir-nos 
radicalment incapaços, dependents 
de tot i de tothom. Aquesta va ser la 
meva primera descoberta de fe grà
cies a la depressió: la humilitat no és 
confessar amb paraules la pròpia in
capacitat i dependència, sinó viure 
aquesta incapacitat i dependència ac
ceptant-les sense amargor. Saber de
pendre serenament d'una pastilla pot 
ser més difícil que un gest de solidari
tat, perquè demana acceptar que no 
~om senyors de nosaltres mateixos; 
però, precisament en aquesta accepta
ció, paradoxalment ens descobrirem 
lliures. 

La humilitat}és acceptar 
la prÒpia diipendència. 

• i incapacitat 
sense amargor 

Un camí amb companys 

Aquest procés, que jo definiria 
d'aprenentatge en la depressió, és 
llarg, difícil, marcat per caigudes i 
rebuigs; però, sobretot, és un camí que 85 
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necessita companys: només gràcies 
als altres és possible, a poc a poc, sor
tir de l'abisme en el qual se sent la per
sona malalta. La humilitat de què 
parlava abans ha de transformar-se en 
obertura cap als altres perquè els ne
cessitem, perquè ens poden ajudar 
molt. Aquesta obertura és essencial 
per a la cura de la depressió, encara 
que reconec que és força difícil en la 
situació de malaltia. 

És difícil per la mateixa dinàmica 
de la malaltia: la persona amb una de
pressió pateix molt interiorment per 
una sensació global de manca de sen
tit, de culpabilitat, d'incapacitat a re
accionar, però sobretot pateix perquè 
se sent incompresa pels altres. Aquest 
sentiment, que és molt agut, augmen
ta encara més el sofriment que ja s'es
tà vivint perquè reafirma la persona 
en la impossibilitat de sortir del propi 
món, que és viscut com a absolutament 
diferent-separat del món dels altres. 

Aquesta impossibilitat patida de 
trencar un mur percebut com infran
quejable, fa que sigui molt difícil a qui 
pateix una depressió cercar-acceptar 
la relació amb els altres. Això podria 
explicar també la negativa freqüent a 
anar al psiquiatra: sovint se la inter
preta reductivament com a mera obs
tinació que rebutja una realitat que no 
es vol acceptar; però, pot haver-hi 
quelcom més complex. La persona 
malalta no vol parlar d'ella mateixa 
perquè sent que ningú no la podrà aju
dar. Totes les relacions interpersonals 
-amb el metge, amb la família, amb 
els amics, etc.- són prejutjades en la 
perspectiva de la incomunicabilitat i 
de la incomprensió; el tancament en 

un mateix és vist com l'allunyament 
d'un possible sofriment afegit. 

Tanmateix, malgrat tot això -que 
és ben real- vull afirmar amb força la 
importància bàsica de la relació amb 
els altres: per a mi aquesta va ser, i 
encara és, una veritable teràpia, tant o 
més important que la teràpia farmaco
lògica. 

Només gràbies als 
altres::es PQt sortir de' 
l'àbisme en què se 
~~ntla··pers.Ona 
malalta 

Parlar de la meva depressió, dema
nar ajuda, no tenir vergonya de plorar 
davant d'algú, no amagar el desànim, 
compartir el sofrimen!. .. Puc dir, sin
cerament, que aquest llarg temps de 
malaltia per a mi ha estat marcat de 
manera significativa pels encontres 
que he fe!. Amics que ja tenia, i amics 
que he anat trobant; a través d'encon
tres concrets Déu m 'ha donat perso
nes que m 'han ajudat a recomençar -
a poc a poc- a creure en el sentit de 
l'amistat a partir de l'experiència del 
dolor compartit. Amb el llenguatge de 
la fe, diria que només la comunió aju
da a creure en la comunió: fer el pri
mer pas, en una situació tan dura com 
la depressió, significa donar-se a un 
mateix la possibilitat de trencar el 
dolorós encanteri de la solitud i del 
sofriment. 

Viure la meva depressió compar
tint-la amb aquells que he trobat 



pel camí, alguns dels quals ara són 
amics entranyables, ha estat un pas 
també des de la fe. Demanar ajuda, 
compartir el propi sentiment d'impo
tència, de fracàs, de manca de sentit, 
és acceptar profundament la nostra 
no autonomia, és viure la pobresa de 
les Benaurances. Per experiència, puc 
dir que aquest compartir s 'ha revelat 
gràcia perquè sempre ha significat una 
ajuda per a mi, i també -paradoxal
ment- una ajuda per a l'altre. Això 
m'ha fet intuir que havia d'aprendre a 
llegir la realitat d'una altra manera: 
com el lloc on la gràcia de Déu és pre
sent sempre, on la seva gràcia pot ac
tuar sempre, tant en la joia com en el 
dolor. 

Hi ha una altra dimensió que per a 
mi ha estat fonamental: la meva famí
lia. És sabut que la depressió repercu
teix profundament també en l'entorn 
familiar, i no puc negar que això no 
hagi passat. Sí, certament ha estat una 
experiència dolorosa, però també de 
creixement. I això, crec, ha depès molt 
del fet que mai se n'ha fet un tabú; des 
d'un bon començament se'n va parlar 
molt clarament als meus tres fills (en
cara bastant petits: entre 11 i 15 anys) 
i se'ls va explicar què tenia. Això va 
impedir el sofriment del no saber, que 
s 'hauria afegit al que ja patien; va fer 
que es responsabilitzessin més, i a 
nosaltres, pares, ens va ensenyar la 
capacitat que tenen els fills d'afrontar 
situacions difícils. 

Pel que fa a la pareUa, la dificultat 
ha estat certament més gran, perquè 
el dolor d'un no pot ser eliminat per 
l'amor de l'altre. Tots dos hem vis
cut el sofriment de no poder fer fe-

liç aquell qui estimàvem. Però aques
ta vivència, malgrat la duresa i el so
friment que ens va causar perquè ata
cava l'arrel del nostre projecte d'amor, 
ens ha donat també la possibilitat de 
reafirmar-nos en el nostre amor: ara 
som més conscients del que signifi
quem l'un per l'altre, perquè el dolor 
ens ha fet més íntims l'un a l'altre. 

Fer quelcom per sentir-se bé 

Una altra cosa important és l'acti
vitat: amb això no em refereixo estric
tament a l'activitat professional, sinó 
a l'exercici de quelcom que sigui plaent 
i en el qual la persona se senti realit
zada. És notori que, sobretot en una 
depressió greu, és impossible mante
nir una activitat professional normal; 
però, és necessari que la persona amb 
una depressió es dediqui a quelcom 
que la faci sentir-se bé interiorment. 

Per a mi, això va ser -i és- una 
autèntica teràpia. M'ha ajudat a supe
rar la inseguretat profunda que porta 
la malaltia, a causa dels canvis -de 
vegades sobtats- que percebia pel que 
fa als sentiments; atesa la dificultat de 
concentrar-me, la disminució de me
mòria, el sentiment d'incomprensió de 
què he parlat abans. Tot això neces
sita una teràpia que no pot reduir-se 
només als fàrmacs antidepressius, per
què estem parlant de sentiments, de 
vivències. La inseguretat es pot supe
rar només provant-nos a nosaltres 
mateixos: per això és molt important
i diria que necessari- cercar un àmbit 
en el qual podem amb tota llibertat 
desenvolupar alguna tasca. Sobretot 
en plena llibertat, és a dir, que en cap 87 
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moment ens hi hem de sentir obligats; 
per això, sovint l'activitat professional 
habitual pot ser contraindicada, per 
les obligacions que implica. 

Personalment, gràcies també a al
tres circumstàncies, he pogut final
ment dedicar-me a una cosa que des 
de fa molts anys desitjava fer: estu
diar teologia. Quan vaig començar va 
ser més un entreteniment que cap altra 
cosa, però amb el temps es va trans
formar en una veritable activitat, i ara 
puc dir que és la meva professió. 

Hi ha també una altra raó gràcies a 
la qual a poc a poc estic superant la 
malaltia: a la facultat he trobat com
panys i amics. En els moments de re
caigudes depressives, això ha signi
ficat per a mi sentir-me acollida i 
ajudada. És per això que crec que 
una activitat no feta forçosament és 
de gran ajuda en una depressió: ajuda 
per trencar el cercle viciós de la soli
tud i per recobrar la confiança en un 
mateix. 

Finalment, parlaré de dues coses 
que han estat especialment significati
ves i que han marcat profundament tot 
aquest temps: el silenci i la pregària. 

El silenci i la pregària 

El silenci va sorgir inicialment 
com una necessitat física: la depressió 
és també efecte d'un cansament psí
quic que ha arribat a ser insostenible, 
i això porta a necessitar situacions, 
llocs, moments en els quals es pugui 
respirar pau i serenor. Però, cal dir 
també que en els moments més greus 

de la malaltia el silenci pot ser un ene
mic molt perillós, perquè fomenta 
l'autoanàlisi, els pensaments més ne
gatius, el tancament encara més fort 
sobre un mateix. Tot això és ben real. 
Tanmateix, personalment crec que si 
la depressió està tractada per una terà
pia mèdica, és bo que el pacient pu
gui allunyar-se per períodes no gai
re llargs del seu entorn per cercar un 
ambient de més silenci. 

Això em va ajudar molt, i em va fer 
descobrir també una nova dimensió de 
la pregària. Sentir-se totalment per
dut, abandonat per Déu, radicalment 
abocat a l'abisme de l'absurd: aques
ta és l'experiència més dura de la de
pressió. I, amb tot, pot ser una expe
riència de l'Amor de Déu. Ho dic 
perquè ho he viscut. Només quan ens 
veiem existencial ment buits podem 
realment decidir què volem: invocar 
Déu en aquest moment és exercir la 
nostra llibertat apostant per a Quel
com que no sentim ni veiem amb els 
ulls de la fe. Quelcom que podria ser 
una quimera, un fantasma del nostre 
desig de trobar sentit. 

Però, en aquest gest de fe nua es 
juga la nostra lluita contra l 'home 
vell: així, la depressió esdevé el lloc 
on Déu se'ns revela, perquè inexplica
blement, silenciosament, ens va do
nant la pau que necessitem. No hi ha, 
certament, cap curació miraculosa, 
immediata i definitiva: hi ha només el 
pas suau i constant de l'Esperit que a 
poc a poc va curant les ferides profun
des de la malaltia; a poc a poc va do
nant pau; a poc a poc fa renéixer el 
desig de viure. I a poc a poc va fent 
créixer la consciència que tot el que 



hem patit i que encara patim és una 
part del dolor del món: aleshores el 
sofriment amarat per la gràcia esdevé 
mirada misericordiosa, esdevé desig 
imperiós de consolar aquells que pa
teixen, de donar pau, de ser portadors 
de comunió. 

Aquesta és la vivència més forta 
que ha marcat aquest temps llarg de 
malaltia, de la qual encara no he sortit 
definitivament. Tot el que he dit és 
ben real, i per això és molt humà: se
nyat per llums i ombres, per esforços 
i mancances, per fidelitats i rebuigs. 
Però, malgrat que encara no puc dir 
vaig patir una depressió, almenys ja 
puc dir el que ha significat i significa 
per a mi: una aventura -perillosa, do
lorosa, però també sorprenent- de la 
mevafe. 

En resum 

Els elements fonamentals que m'han 
ajudat en aquest camí cap a la curació 
han estat: 

- La teràpia farmacològica. Cal 
acceptar, d'entrada, que la depressió 
és una malaltia que té també un ves
sant fisiològic: això implica la neces
sitat d'un especialista competent que 
indiqui la cura més adequada. Cal te
nir en compte que, sovint, tot i la com
petència de l'especialista, és necessa
ri un cert temps abans no trobi quin és 
el fàrmac idoni, perquè cada persona 
és diferent i reacciona de manera dife
rent a la medicació. L'important és 
assolir l'equilibri entre els efectes posi
tius sobre la simptomatologia .depres
siva i els freqüents efectes secundaris. 

- La relació interpersonal. L'ober
tura als altres és fonamental, encara 
que resulta extremament difícil. Cal 
esforçar-se per superar el sentiment 
d'incomprensió que és una de les cons
tants més significatives de la depres
sió. Només obrint-se i parlant de la 
pròpia malaltia es pot trobar ajuda. 
També hem de ser conscients que la 
nostra experiència de sofriment pot 
ajudar altres persones. Des del punt de 
vista de la fe, podem dir que la comu
nió és l'instrument amb el qual Déu 
segueix revelant-se al món. Compartir 
el dolor crea lligams molt profunds, 
gràcies als quals podrem compartir 
més a fons la joia. 

- La família. També l'entorn més 
proper a la persona que pateix una 
depressió sofreix. És important que hi 
hagi un ambient serè, però sense con
siderar la malaltia com un tabú; per 
tant, és bo que també els fills (en la 
mesura que puguin entendre-ho) sàpi
guen la veritat. D'aquesta manera tot
hom es responsabilitza de la dificultat 
de la situació, i això ajuda la persona 
malalta a no sentir-se culpable. La re
lació de parella, encara que seriosa
ment afectada, pot sortir-ne enfortida 
si entre marit i muller es manté la con
fiança. Això val, òbviament, també 
per a una comunitat religiosa, tot i 
que potser és menys fort l'impacte 
emocional perquè és més nombrosa, 
i els lligams no són tan marcats per 
l'afectivitat. 

- L'activitat. La teràpia del fer és 
tant important i necessària com la te
ràpia farmacològica, perquè ajuda la 
persona en aqueU niveU en què els fàr
macs no poden actuar: l'ajuda a reco- 89 
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brar la seguretat en ella mateixa, a 
sentir-se valorada pel que fa, a sortir 
d'ella mateixa i trobar el suport dels 
altres. Però això és possible només si 

. l'activitat representa un aHicient i no 
és viscuda com una obligació. 

- El silenci i la pregària. La de
pressió és també la reacció a un cansa
ment psíquic molt gran: per tant, el 
silenci pot ajudar en la mesura que la 
persona deprimida no s 'hi refugiï 
només per tancar-se en ella mateixa 
i autocompadir-se. Per això és ne
cessari que hi hagi el suport de la 
teràpia farmacològica que, d'algu
na manera, actua com a mur de con
tenció. Però cal també respectar el 
seu desig (que és una necessitat real) 
d'allunyar-se del propi entorn; no 
s 'ha de tractar el malalt depressiu 
com algú incapaç de saber el que 
més li convé. 

Una dimensió molt important del 
silenci és la pregària: és ella la que 
dóna la possibilitat de viure la depres
sió com una autèntica experiència de 
fe. No hi ha pregària més veritable que 
la d'aquell que viu l'absurd i invoca 
l'Absolut, perquè el crit a Déu que 
neix de la desesperació ens immergeix 
en el crit de Jesús a la creu. Només des 
de la nuesa radical arribarem a sentir 
amb el cor la radical gratuïtat de la 
gràcia, que a poc a poc ens va curant, 
fent-nos més compassius, menys des
esperançats, més pobres d'esperit, 
més acollidors. 

Tot això és la concentrada expres
sió del que he viscut en aquests últims 
cinc anys. Gràcies a tot això ara puc 
dir, amb el cor, que la depressió per a 
mi ha estat -i encara ho és- una dolo
rosa experiència de gràcia: ha estat 
una aventura de la meva fe. 



Calen nous llenguatges per pregar i 
evangelitzar 
Entrevista de Jordi Pérez al periodista i jesuïta DAVID GUINDULAIN. 

El segle XXI ens demanarà canvis més enllà de les eternes 
variacions científiques a les quals estem habituats. Per exem
ple, àmbits tan íntims i estranys al progrés com la pregària i 
el culte religiós en general admeten ja alguns intents d'apro
pament a les inquietuds del nostre temps. 

David Guindulain, sacerdot jesuïta amb estudis de psico
logia i teologia, proposa uns nous llenguatges que tracten de 
demostrar que antic no és sinònim de carrincló i que espais 
històricament establerts no tenen perquè semblar obsolets a 
les noves generacions. 

Quins serien aquests nous llenguat
ges per pregar propis de la cultura 
actual? 

Quan dic nous llenguatges, em re
fereixo a tot allò que és llenguatge 
no verbal el qual, segons la psicologia, 
ocupa el vuitanta per cent del nostre 
missatge. I com que des de la nostra 
cultura occidental, racionalista i cien
tífica tendim a reforçar el llenguatge 
verbal, l'ús dels nous llenguatges in
tentaria recuperar el gest, l'entonació, 
el moviment del cos, la presència. 

Per tant, no podem parlar d'un 
abandonament de {es formes 
tradicionals? 

No. Crec que seria un reforçament. 
És a dir, no es tracta d'eliminar elllen
guatge verbal, sinó de treballar des de 
la síntesi dels dos llenguatges. Així, 
quan jo digui "lloo Déu", fer-ho tot jo 
i no només amb l'expressió. 

Com es duen a la pràctica totes 
aquestes propostes? 

El treball amb joves és un labora
tori perfecte. T'adones que els joves, 
o ho experimenten i ho senten, o amb 
abstraccions no funcionen. I de vega
des comuniques molt més en un con
cert o en una pregària silenciosa, amb 
unes espelmes, una icona, creant un 
ambient, que no pas amb el rotllo ca
tequètic de classe i de "Jesús t'esti
ma". D'altra banda, voldria també tro
bar maneres de donar els Exercicis de 
sant Ignasi on siguin més presents els 
nous llenguatges, o motivar una pre
gària fent tai-chi. 

Has portat ja a terme alguna 
activitat d'aquest tipus? 

Sí, jo toco en un grup -A rass 
(unió de les paraules art i assaig)- on 
cinc jesuïtes ens dediquem des de fa 
un any a fer concerts. Intentem aplicar 91 
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al grup aquests principis: prenem tex
tos nostres o de l'Evangeli i els musi
quem, per demostrar que hi ha una 
manera diferent de comunicar el mis
satge de sempre. 

Quins resultats o quines reaccions 
heu anat obtenint amb aquestes 
experiències? 

D'entrada hi ha gent a la qualli 
xoca que un missatge tan clàssic com 
aquest pugui tenir una expressió tan 
nova, però la gent sense prejudicis 
exclama "perfil". És a dir, el jove que 
més o menys està al dia pensa: "evi
dent!, si Jesús allibera i representa la 
vida per sempre, això ha de tenir una 
expressió festiva i lúdica". Hi ha un 
exemple de la Bíblia paradigmàtic: les 
noces de Canà. Jesús és el bon vi, i 
allà on Ell és hi ha joia i alegria i tot 
allò que suposa un bo vi. Després ja hi 
ha gent que s'adona que aquest bon vi 
és Jesús, però abans s 'havia d' assegu
rar que hi hagués bon vi per a tothom. 

Serien, per tant, uns llenguatges 
dedicats exclusivament als joves? 

En principi estan dirigits a la 
gent jove, a aquells que estan en 
moments decisius de la seva vida. 
Algú que està fent-se i que és a punt 
de prendre una decisió teòricament 
per sempre, com ara el matrimoni, o 
gent que es troba davant el fet d'ac
ceptar el sagrament de la confirmació. 

No us heu trobat que alguns dels 
estaments tradicionals de l'Església 
s'oposin a aquestes innovacions? 

Poques vegades al llarg d'aquest 
any m 'he trobat amb una oposició 

frontal. Amb el que sí que m 'he trobat 
és amb un silenci respectuós. Perquè 
la gent del nostre ambient que no ho 
entén veu que allò que fan ells tampoc 
té validesa. I com que tampoc tenen 
una alternativa bona, pensen que si 
aquesta és la nostra opció, cal que ho 
intentem per veure que en traiem. 

Introduint aquests nous conceptes, 
no hi ha el perill de relativitzar el 
missatge religiós? 

Jesús també va acceptar el risc que 
banalitzéssim el seu missatge. Quan 
ell feia la multiplicació dels pans o 
parlava per a tothom, segur que hi ha
via gent que s'imaginava que era un 
nou líder polític. Penso que en aquests 
moments cal arriscar-se, oferir-se a 
tothom i acceptar el perill de ser mal
interpretats. La reencarnació és bàsi
cament això: entrar en diàleg amb la 
història, mullar-se, embrutar-se les 
mans; ser capaç de veure que en el fet 
d'embrutar-se les mans és Déu mateix 
qui també juga. És només embrutant
se les mans que un pot acabar amb les 
mans netes. 

Com intervenen en aquests nous 
llenguatges els mitjans de comunica
ció de masses tradicionals i les noves 
tecnologies? 

No és que sigui una cosa a part, 
però la sofisticació anirà arribant. De 
moment, quan parlem de nous llen
guatges ens referim sobretot a allò que 
Jesús feia en un context hebreu molt 
menys racionalista que el nostre. Ara, 
però, estava fullejant una revista de 
la Fundació Kolbe on apareixen di
ferents cartells de publicitat catòli
ca. Penjar aquests anuncis significa 



embrutar-se les mans i permetre 
la manipulació, però hem d'accep
tar-ho. 

En quin sentit? 

Doncs que qui llegeix això, fa tot 
sol el procés de recepció. Llançar un 
missatge vol dir que l'altre en faci el 
que vulgui, no el controles. A vegades 
l'Església catòlica quan pretén fer un 
catecisme o un magisteri, voldria que 
fos tot clar i perfecte. Però penso 
que hem de trencar amb aquesta lí
nia. Si fem això, no comuniquem, no 
expressem. 

; AC~M~~ij,~g{tPla:~~~J 
·sentetnprJ1 de.Jè,s~~:\Ji 
i A lesg;neraciOnS:,{..·~, -
i joves np se'ls ha·:ffif• --¡ 
parlat·,tèl'Evang.~(i.\¡ 
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Però el risc és molt gran. 

Sí, és molt gran; però penso que 
estem en moments en què cal arriscar 
a l'hora d'evangelitzar. No estem par
lant de fer catequesi, estem parlant 
d'evangelitzar. Avui la gent no sent el 
nom de Jesús, a les generacions joves 
no se'ls ha parlat de l'Evangeli. 

És a dir, que estaries disposat a en
trar en àmbits on la religió no hi ha 
estat mai abans. 

En un moment de lliure mercat, 
ens hem de posar al costat de Nike o 
El Corte Inglés i aprofitar el que eUs 
aprofiten. Treure la part bona dels 
seus missatges per jugar el seu joc: 

entrar amb la seva sortint-nos amb la 
nostra. Hem d'acceptar el diàleg i ac
ceptar també que ens podem equivo
car: potser fem una campanya que cre
iem exceHent i surt del tot malament; 
doncs bé, ja en sabrem més de cara a 
la pròxima. 

Tot plegat significa co¡'¡ocar Jesús i 
el seu missatge a l'alçada de qual
sevol anunciant, perquè des del mo
ment en què es penja un cartell al 
costat de la resta, tots estan al mateix 
nivell. 

Sí. Però com que no ho hem fet 
mai, ho hem de provar. I cada vegada 
podem fer-ho amb més llibertat, per
què cada vegada pesa menys la tradi
ció: quan dius Jesús de Natzaret, la 
gent ja ho desvincula d'uns temps de
terminats o d'unes coses carrinclones. 
Malauradament hi ha tot un imaginari 
col'lectiu que vincula Església a tra
dicionalisme, amb el qual hem de 
trencar. 

Aquestes variacions es podrien fer, 
doncs, en tots els camps de la 
religió. 

Sí. Per exemple, què passaria si en 
una homilia, per relativitzar el valor 
del diner, agafés un bitllet de deu mil 
de veritat i el cremés? Tothom podria 
fer d'aquest signe el que volgués. Cal 
gosar ser profètics en aquest sentit. En 
l'acampada pelO, 7 per cent a la Dia
gonal se'ns va dir que estàvem essent 
manipulats per grups radicals; doncs, 
és això el que cal acceptar. 0, què vo
lem?, mantenir-nos purs i tancats en el 
gueto de l'Església catòlica?: més val
dria plegar. 93 



Creus, així, que els nous Ilellguatges 
tenen Ull lloc en les homilies? 

I tant. Penso que en les eucaristies 
donem massa pes a l'homilia. Fóra 
millor que estigués molt més contex
tualitzada, que fos molt més breu per 
donar més força a allò que és el sim
bolisme mateix de l'Eucaristia: una 
paraula i un pa compartits. En tot cas, 
la paraula ha de ser per donar suport al 
símbol. D'acord que Jesús va fer un 
discurs a l'Últim Sopar, però es va 
posar a rentar els peus, i va agafar pa i 
vi i el va repartir. En canvi, en l'Euca
ristia dels nostres dies tot sembla que 
apunti cap a l'homilia, que aquest si
gui el moment clau on la fe maca se
gur que tindrà èxit. L'altre dia vaig fer 
una Eucaristia on la meva homilia va 
durar un minut i va ser per introduir
hi un grup que feia una representa
ció de la Creació. I allò va resultar 
una imatge colpidora, que la gent 
recordarà molt més que no pas les 
paraules. 

¡.{Malauradé11t1ent hiha~;: 
;'tetun1m~tlF¡¡ari . ....~ .• ' ... 
~~¡trectl~1í~.~'tVinFt"i~" 
'l=sglésia'é1'" .<'*. 
~ it:adiciOnal¡S~e, amb ,',(o,; 
,0l ,Oi' ~? " 

, eL~!!.~' h~!Jjd~~~rer)~~f 
Tota l'acció al mig de l'Eucaristia. 

Sí, sí. Després vam escoltar tres 
testimonis concrets per passar de la 
imatge a la paraula, però una paraula 

94 que és important que sigui compartida 

i diferent de la pròpia. Penso que el 
sacerdot està cridat a ser un mestre de 
cerimònies i no el protagonista. 

En conclusió, aquests llenguatges no 
representen una innovació sinó la 
recuperació dels que s'usaven vint 
segles enrere. 

Evidentment. Dic nous llenguat
ges perquè han estat estereotipats pel 
verbal. I en aquest sentit són nous, 
però són més originaris que no pas 
nous. 

Representen un salt des del segle XV 
fins al XXI. 

Exacte. Acabar d'enderrocar la 
modernitat que creu en la racionali
tat com a únic element que ens durà a 
l'alliberament. Després d'Auschwitz, 
del cientisme, de la relativització i de 
la postmodernitat, avui som capaços 
de descobrir que aquest camí no és el 
que ens porta a una felicitat plena, 
sinó que hi ha una sèrie d'elements 
que hem oblidat i que cal recuperar. 
No els hem d'absolutitzar, sinó que els 
hem de posar al costat de l'altre llen
guatge que la modernitat ha volgut 
accentuar fins a l'extrem: el verbal. 
Avui la gent està saturadíssima de pa
raules i de formulacions; I 'home no és 
un cervell amb potes com fins ara 
l'hem tractat. L'home és uns sentits 
amb els quals s'arrela a la realitat; per 
tant, si volem obrir un diàleg amb ell 
hem de tenir en compte el que està 
veient, olorant, tocant, sentint. Des
prés dels sentits, ja arribarem a les 
idees, però no hem de voler anar a 
les idees directament. 



25 desigs d'un laic 
sobre el ser i el fer d'un capellà 

ALFONSO C. MORALES, economista, director de Revista de Fomento Social. 

1. Que baixi de la trona. 

2. Que sigui acollidor. 

3. Que tingui prioritat pels més des
favorits: amb els seus diners -en
cara que siguin pocs- i amb les 
seves obres. 

4. Que sàpiga perdre temps. 

5. Que no controli. 

6. Que confiï en els laics i hi delegui. 

7. Que participi en altres activitats 
ciutadanes i no desconfiï. 

8. Que no tingui por al què diran ... 

9. Que s·equivoqui... i ho reconegui. 

10. Que sigui respectuós ... i estimi 
desinteressadament. 

11. Que no manipuli, i que deixi ac
tuar l'esperit. 

12. Que visqui els problemes del 
barri i s'hi encarni. 

13. Que llegeixi i es formi una mica. 

14. Que pregui -com vulgui- un xic 
més de l'exigible. 

15. Que no sigui un mer administrador 
de sagraments en sèrie. 

16. Que sobretot escolti... 

17. Que demani consells ... i que en 
doni pocs ... 

18. Que faci tot el possible per a viure 
en comunitat i, si no, que almenys 
la trobi a faltar. 

19. Que s'arrisqui a donar la seva opi
nió ... però sense imposar-la. 

20. Que si el seu treball és fer classes 
-per exemple- sigui un de més i 
no un que està de pas. 

21. Que somrigui, encara que li costi. 

22. Que no es cregui un superman i 
que reposi quan ho necessiti. 

23. Que tingui algun amic, almenys 
un. 

24. Que sigui sensible als problemes 
dels altres ... que s'hi anticipi. 

25. Que estimi molt... i que faci el que 
vulgui. 
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Cròniques de les diòcesis 





Barcelona 
FRANCESC ROMEU, corresponsal. 

Laics, capellans j bisbes a la recer
ca de la corresponsabilitat 

El passat dissabte 27 de març, vigí
lia del diumenge de Rams, al matí, es 
van reunir de forma conjunta i extra
ordinària el Consell Pastoral Diocesà 
i el Consell Presbiteral. La reunió era 
extraordinària perquè no és gens habi
tual que les dues instàncies consulti
ves de la diòcesi treballin conjunta
ment, sinó que la seva tasca i la seva 
funció justament és la de treballar per 
separat. Però va ser el mateix cardenal 
Ricard Maria Carles qui va insistir en 
la trobada conjunta "perquè hi hagi 
més coneixença entre les persones i 
una major comunió diocesana". Tot 
un signe. Seguint també l'esperit 
d'una altra reunió conjunta que es va 
celebrar l'any 1990, quan es va pre
sentar a aprovació el nou Pla Pastoral 
Diocesà. Un pla pastoral que va que
dar totalment eclipsat després per la 
convocatòria del Concili Provincial 
Tarraconense. 

El tema, El paper dels laics avui 
en l'Església i en el món, potser no era 
tan extraordinari. De fet portem molts 
anys parlant d'aquest tema i sembla 
que ens en queden encara bastants 
més. Tot el treball que calia fer en 
aquesta sessió era parlar-ne en grups i 
després en la sessió plenària. Però 
aquesta vegada no hi havia res a deci
dir, ni tampoc res a aprovar. Només tot 

a parlar. Això sí, tot estava en la línia 
del que ara és el més important: els Ob
jectius Pastorals Prioritaris 1998-2000 
(el punt 2.1, que parla de "Potenciació 
de la consciència i realitat de la COf

responsabilitat del laïcat en la vida i 
en l'acció evangelitzadora de la diòce
si"), que alhora està també en la línia 
de les resolucions del Concili Provin
cial Tarraconense (Resolució 25 i se
güents) i en la del Pla de Prioritats per 
a l'Apostolat Seglar (del 1996) per a 
la diòcesi de Barcelona. 

Els secretariats d'ambdós consells 
van preparar per a aquesta sessió con
junta unes pautes de reflexió per co
mençar la tertúlia. El Consell Presbi
teral va fer unes constatacions força 
significatives. Es deia -per exemple
que "encara hi ha desconfiances mú
tues entre el laïcat i el clergat" i que 
"cal treure molta clericalització de les 
nostres estructures parroquials, arxi
prestals i diocesanes". També s'apun
tava que seria improcedent recórrer 
ara als laics per una necessitat del mo
ment o per conveniència, més que per 
un convenciment seriós que l'Església 
és de tots i -sobretot- també dels 
laics. "Això -es deia- demana hones
tedat i fidelitat". També es constatava 
que "el gradual envelliment del cler
gat està comportant un lent envelli
ment del laïcat". 

Pel que fa al Consell Pastoral Dio
cesà va preparar una reflexió més teò
rica i doctrinal, recollint en una se
lecció el recorregut dels principals 
documents sobre el laïcat, tant pel que 
fa a la seva co¡'¡aboració en les tas
ques directives i pastorals de l'Esglé
sia, com pel que fa a la seva presència 99 



en les estructures civils de la societat. 
Per sort, en l'anàlisi que s'hi feia de la 
realitat diocesana, també s'alertava 
del perill de clericalització dels laics. 
Fins i tot els laics constataven que en
tre laics i capellans encara hi ha "cer
tes actituds de recel". 

En la conversa posterior també hi 
havia capellans que van expressar que 
"tenir laics preparats i corresponsables 
exigeix i demana molt de temps i de 
dedicació dels capellans a aquests 
laics; molt més que el temps que els 
capellans puguin dedicar ara a les 
seves accions específiques. La qual 
cosa, en un moment de molta feina i 
poca ajuda, dificulta que hi hagi una 
voluntat molt clara per part d'alguns 
capellans (i també d'alguns bisbes) 
d'anar a la recerca dels tan anomenats 
i preuats laics compromesos". 

AI final de tot, es va plantejar la 
crua realitat que viuen les víctimes de 
la guerra a la República Federal de 
Iugoslàvia i la gran marxa dels exiliats 
albanokosovars. Per a ells va haver-hi 
una petició de pau. I per a nosaltres 
una petició d'intensificar la pregària. 

Preparem el Jubileu del 2000 

La Comissió Diocesana per al Ju
bileu 2000 té programades ja les dates 
dels pelegrinatges diocesans. A Roma 
s'hi anirà del 15 al21 de maig de l'any 
2000 i a Terra Santa s'hi anirà del 15 
al 22 de setembre del 2000. 

També s 'ha preparat un material 
de treball per a la Quaresma (encara 

100 que ens ha arribat ja per Pasqua), titu-

lat Un examen de consciència per a la 
nostra diòcesi. Es tracta d'un interes
santíssim text, preparat per Joan Bus
quets i Pra~ sobre el relat evangèlic 
del Fill Pròdig. Molt útil! 

En aquesta mateixa línia, el San
tuari de Montserrat també ha publicat 
unes propostes pastorals per als pele
grinatges de l'any 1999 a Montserrat, 
titulades Fills d'un mateix Pare, per 
tal d'ajudar les persones, els grups i 
les comunitats que vulguin plantejar-se 
pujar a Montserrat amb un autèntic 
esperit de peregrinació. Una bona 
adaptació als nostres temps; molt 
més encertada que la butlla pontifícia 
de convocatòria del Gran Jubileu de 
l'any 2000. 

I parlant de Montserrat, recordem 
també que del 7 a l' l1 d'abril es va 
reunir a la santa muntanya el Congrés 
de bisbes responsables de la comuni
cació a Europa, organitzat pel Comitè 
Europeu pels Mitjans de Comunicació 
(CEEM). El tema del Congrés va ser: 
Proclamar l'evangeli a la societat de 
la informació. Tots plegats-més d'un 
centenar, entre bisbes i experts- van 
entonar un autèntic mea culpa pel que 
fa a la utilització i a la relació amb els 
mitjans de comunicació. 



Girona 
JOSEP CASElLAS i MATAS, 
corresponsal. 

Arxiprestats amb laics 

A començaments dels anys noran
ta, una de les prioritats de la diòcesi de 
Girona era la remodelació dels arxi
prestats. A mitjan aquesta dècada 
se'n va reduir el nombre: de 24 a 15. 
Paral'lelament, s'ha anat consolidant 
la pràctica de reunir els arxiprestos i 
els delegats diocesans amb el Consell 
Episcopal durant uns quants dies a co
mençament de curs per planificar la 
pastoral. 

Tradicionalment, l'arxiprestat era 
una estructura de capellans i per a ca
pellans. Però el Concili Provincial el 
situa dins els organismes de diàleg i 
corresponsabilitat, i demana que es 
creïn consells de pastoral en l'àmbit 
de l'arxiprestat, amb la finalitat 
d'expressar i afavorir la comunió de 
tots els membres de la comunitat 
-no solament dels capellans-, i tam
bé d'impulsar l'acció evangelitzado
ra. A la diòcesi de Girona, aquesta 
nova orientació no podia pas sor
prendre ningú. A la primera Jornada 
Diocesana de Pastoral, celebrada a 
Banyoles l'any 1980, ja es va apro
var una proposta que deia: "cal crear 
consells pastorals en l'àmbit de la 
parròquia, i també d'arxiprestat o 
de zona, amb participació activa i 
corresponsable de laics i religio
sos/es" . 

A començaments dels anys vuitan
ta es va crear un consell pastoral de 
zona a la costa, amb representants de 
capellans, religiosos i laics dels dos 
arxiprestats que la componen: el de 
Tordera i el Maresme. Durant la seva 
història ha tingut alts i baixos. Actual
ment passa per "un moment molt bo", 
segons Josep Gispert, vicari episcopal 
de la zona. N'és una prova, diu Gis
pert, que "cada vegada hi van entrant 
més parròquies". Actualment hi són 
representades catorze parròquies so
bre un total de vint-i-dues. També en 
són membres els dos arxiprestos i una 
carmelita que representa les comuni
tats religioses. 

El Consell Pastoral de la zona de la 
costa es reuneix cada dos mesos, i 
aquest curs està treballant al voltant de 
dos eixos: l'aprofundiment de la Pa
raula de Déu, especialment de l'evan
geli de Marc, i la pastoral de joventut. 
Ja existeix a la zona un equip motor 
per promoure aquesta pastoral, amb 
presència de laics, religiosos i cape
llans, però s'hi troba a faltar gent jove. 
Amb vista al curs vinent, es preveu fer 
a la zona un curs de fonnació d'agents 
de pastoral de joventut. 

D'ençà d'aquest curs funciona un 
altre consell pastoral supraparroquial: 
el de l'arxiprestat de la Costa Brava 
Centre, a la zona pastoral de l'Em
pordà. Un equip motor l 'ha anat ges
tant, i araja disposa d'unes bases, i de 
tres grups de treball: un sobre l'evan
gelització, un altre sobre la catequesi 
i un sobre joventut. El Consell aplega 
representants de les vint-i-una parrò
quies de l'arxiprestat. Les comunitats 
religioses i els moviments apostòlics 101 



també poden tenir-hi representants. 
El Ple del Consell es reuneix tres cops 
l'any. 

Per què no s'han constituït més 
consells pastorals supraparroquials? 
No en totes les zones hi ha la proximi
tat geogràfica i les bones comunica
cions que hi ha a la costa. La preocu
pació per establir estructures conjuntes 
de treball ha estat especialment pre
sent en els capellans i en els laics 
d'aquella zona, sobretot en els que 
van lluitar per crear el Consell Pasto
ral. Cal esmentar també com a ele
ments que han frenat la incorporació 
de laics i religiosos a l'àmbit arxipres
tal, la persistència del clericalisme 
(arxiprestat amb laics = arxiprestat 
light?), la força de la inèrcia i la por a 
la novetat. 

En forma per a la catequesi i l'acció 
social 

L'educació de la fe i el servei als 
pobres són dos objectius que mobilit
zen un gran nombre de persones a la 
diòcesi. Han estat ben acollides dues 
iniciatives encaminades a la formació 
en aquests dos àmbits. La primera va 
aplegar prop de dos-cents catequistes 
el passat 16 de gener, en una trobada 
que va organitzar a Girona la Delega
ció Diocesana de Catequesi. La troba
da tindrà una continuïtat en la que se 
celebrarà el dia 16 d'abril en el mateix 
indret. 

La segona iniciativa, i a més in
novadora, és la celebració, també a 
Girona, d'un curset de formació amb 

102 el títol L 'educació social de la fe, que 

es va iniciar l' 11 de gener i es va aca
bar ellS de febrer. Prop d'un centenar 
de persones van participar en les sis 
sessions d'aquest curset que van orga
nitzar diferents entitats de la zona pas
toral de Girona. 

Pasqua Jove a la Bisbal 

La Pasqua Jove, veritable institu
ció diocesana, aplega cada any cente
nars de nois i noies. La vint-i-tresena 
edició ha tingut lloc a la Bisbal, capi
tal de la ceràmica, sota un lema que no 
podia ser més escaient: Sóc fang a les 
teves mans. 



Urgell 

PAU MARQUÈS, corresponsol. 

Moviment d'adults 

En la darrera reunió plenària del 
Consell del Presbiteri, el dia 22 de fe
brer passat, fou presentat l'avant
projecte sobre un moviment d'adults. 
Certament, almenys en la nostra 
diòcesi, és una assignatura pendent. 
No és exempt de dificultat, ja que 
no hi ha gaire gent qualificada en
tre laics i clergues que se'n vulgui 
responsabilitzar i la societat que enS 
envolta no ens ajuda pas gaire; però 
cal llençar-s'hi. Els rectors del nos
tre món polític, social, econòmic, i 
també religiós, són dins el grup de 
gent dels 25 als 55 anys. L'expe
riència d 'un humanisme-cristianis~ 
me viscut i radical no és pas el seu 
fort; més aviat, llevat d'honroses ex
cepcions, es regeixen pel tenir més 
que pel ser. 

Intentaré esquematitzar els punts 
bàsics que s'exposaren a la considera
ció del Consell del Presbiteri. 

1. Justificació. Des de l'Evangeli, 
l'Amo fa una crida i surt a la plaça a 
invitar al treball a la vinya, totes les 
hores i sense cap distinció de per
sones. Tots sÓn cridats. El mateix 
Concili Provincial Tarraconense ens 
esperona a la tasca. Sense líders con
sagrats, la massa no es mou. La nostra 
realitat diocesana és ben minsa en 
aquest sentit. 

2. Projecte. El fi apostòlic és pro
porcionar al món adult un mínim d'or
ganització. No crec que el que calgui 
siguin organigrames molt complicats. 
Jesús simplificava molt el missatge. 
Els cristians tenim la dèria de com
plicar els missatges per aparèixer 
més entesos i doctes. Senzillesa i 
testimoni. 

3. Objectius. L'essència de tota ca
tequesi és l'evangelització, no la nos
tra, que sempre és interessada, sinó la 
que brolla de les fonts evangèliques, 
on es troba l'aigua neta, pura i cris
taHina. 

No podem pas oblidar que tot ob
jectiu té com a norma suprema una fe 
sense fissures i una pregària humil i 
confiada en Aquell que és el pal de 
paller i capdavanter i de qui ens vénen 
tots els béns. Si tot és do i és gràcia, 
quin sentit té l'entronització mal dis
simulada del nostre jo? Que l'Eucaris
tia ens torni a la realitat. 

Ens cal una consciència clara de 
pertànyer a l'Església. Comptant amb 
la part humana i pecadora dels seus 
membres, de dalt a baix, l'hem d'esti
mar com a Mare i Mestra. Com més 
crítics i constructius siguem més la 
defensarem davant els qui, amb no 
gaire bona fe, volen o intenten ofegar
Ia. Solament una opció radical i un 
testimoni seguit d'un compromís total 
i generós farà que no perdi credibilitat 
davant un món al qualli sobren parau
les i proclames, i està mancat d'auten
ticitat i de vida. 

4. Estructura. Es fa necessari una 
formació de grups a escala d'arxipres
tats, zones o parròquies, on hi hauria 103 
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un consiliari i un responsable. El 
motor del grup té com a missió pri
mordiall'amor entre tots els seus 
membres units en nom de Crist, i un 
respecte sagrat a llurs consciències, 
amarades, com ha de ser, de veritat i 
llibertat. 

En els continguts de formació hem 
de tenir ben clar que cal educar en el 
sentit de pertinença a l'Església local. 
Compromís de fe i testimoni. Acte de 
servei en els distints camps d'acció 
pastoral. 

5. Cloenda. Pensem tots plegats 
que la realització de la nostra vida, 
tant des del punt de vista individual 
com familiar, social i religiós, de
pendrà de la unió amb Crist, seguint 
les seves petjades i la germanor i 
fraternitat universal amb tots els 
éssers humans, sense cap mena de 
discriminació. 

Vic 

JORDI CASTELLET, corresponsal. 

Presentació dels moviments 
generals d'Acció Catòlica 

Si cal remarcar algun esdeveni
ment dels que s'han succeït a la nostra 
diòcesi durant aquest primer trimestre 
de l'any, aquest ha de ser la Trobada 
de Consiliaris i Animadors, vinculats 
i interessats en els nous moviments 
generals d'Acció Catòlica. Aquesta 
Trobada tingué lloc el dissabte 13 de 
febrer durant tot el dia, al Seminari 
de Vic. 

Hi participaren més d'un centenar 
de persones, i es va comptar amb la 
presència del Sr. Bisbe, Josep M. 
Guix, així com del vicari general, Mn. 
Fèlix Guàrdia, i el vicari episcopal per 
a aquests assumptes, Mn. Joan Torra. 

La Trobada es desenvolupà entre 
una ponència del Sr. Bisbe, en què va 
parlar del compromís efectiu i ben real 
de la diòcesi amb aquesta nova reali
tat que es volia impulsar; una confe
rència pronunciada per Mn. Florenci 
Costa, delegat diocesà d'apostolat se
glar, i un treball en grans grups sobre 
les possibilitats, pors i esperances que 
aquests nous enfocaments proporcio
nen a la nostra pastoral, tan migrada 
en realitats a la nostra diòcesi. 

Remarquem tot seguit algunes de 
les afirmacions del Sr. Bisbe en el seu 
compromís per aquesta orientació del 



treball pastoral, d'altra banda impul
sada des del Concili Tarraconense 
que, pel que sembla, té ja prou pes i 
decisió en les nostres terres. 

Mns. Guix ens citava, per comen
çar, la Christifideles ¡aici, en què es 
remarca la importància del treball i el 
compromís dels laics en les tasques de 
l'evangelització: era aquell "aneu a 
treballar la meva vinya" de Jesús, 
adreçat a tots els qui participen de 
l'Església pel seu baptisme i que assu
meixen, cada vegada més, la tasca que 
els pertoca. Això s 'ha de fer des de 
l'àmbit individual, més immediat, 
però també d'una manera organitzada, 
en comunió orgànica amb el Sr. Bisbe 
i amb uns objectius clars d'anunci de 
l'evangeli. 

El Sr. Bisbe remarcava els avantat
ges que proporcionen els moviments 
d 'AC en aquest sentit: 

a) formen, expressen i enforteixen 
el desenvolupament de la vocació dels 
laics; 

b) superen l'atomització de l"'ora 
pro nabís, i fes segons el que et 
trobis"; 

c) urgeix l'organització efectiva 
dels laics, així com la seva formació, 
que esdevé necessària des del moment 
en què s'entra en l'acció; 

d) els laics aconsegueixen fer pre
sent l'Església en les més diverses cir
cumstàncies í, d'aquesta manera, 

e) es contribueix a fer créixer la 
vida parroquial. 

Si bé és cert que en aquests darrers 
anys, a la nostra diòcesi, s 'han poten-

ciat els moviments especialitzats, i 
sobretot entre el jovent, com ara la 
JOC, el MUEC, la JARC, també és 
veritat que el seu desplegament s 'ha 
vist supeditat a molts entrebancs, així 
com a una diversitat potser no del tot 
necessària: la nostra diòcesi necessita 
unitat i uns moviments d'infants, jo
ves i adults que siguin prou sòlids per 
ells mateixos. Aquesta ha de ser la 
nostra aposta de futur. 

El Sr. Bisbe refermava les seves 
afirmacions dient: "desitjo que es faci 
present l'AC en la nostra diòcesi, per 
tal d'assolir una coHaboració frater
na, estable i organitzada entre els ma
teixos ministres ordenats, entre els 
ministres i els fidels, i entre els fidels 
laics, per tal que cadascú pugui portar 
a terme la seva pròpia funció. Cal que 
l'AC passi a ser l'organització dioce
sana per exceHència, que faci possi
ble mostrar l'articulació dels laics en 
la diòcesi, així com el ministeri apos
tòlic eficient". 

No cal dir que els diversos dele
gats que participàrem en la jornada 
quedàrem gratament satisfets de les 
paraules i el compromís expressat pel 
Sr. Bisbe en aquesta trobada, ja que, a 
més, ens va dir que la nostra tasca re
bria el suport efectiu del Bisbe i del 
Consell quant a intentar atendre les 
necessitats més urgents a I 'hora de fer 
els nomenaments de preveres, sobre
tot fent atenció en els més joves, que 
han d'estar dedicats a l'animació espi
ritual d'aquests moviments. 

Actualment, a la nostra diòcesi ja 
s'està treballant d'una manera satis
factòria en aquestes línies esbossades 105 
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en la Trobada del 13 de febrer que, de 
fet, va configurar la seva carta d'iden
titat. Les diferents branques d'AC que 
hi ha en el nostre bisbat són les se
güents: 

- Els infants, amb el MIJAC, que 
mou actualment un miler de nens i 
nenes i cap a cent cinquanta joves ani
madors del protagonisme militant de 
la canalla; com ja saben els lectors 
assidus d'aquesta crònica, el consi
liari diocesà és qui signa aquesta crò
nica. 

- Els joves, amb el nounat Movi
ment Diocesà de Joves, que prepara 
les seves trobades comarcals per a 
aquest mes de maig i que, de moment, 
s'organitza al voltant de les comis
sions d'animadors al Bages i a l'Oso
na-Ripollès. 

- Els adults, amb els reciclats Cur
sets de Cristiandat, que es constituei
xen en Moviment diocesà d'adults, 
amb la intenció d'integrar tots els 
grups que desitgin participar-hi. 

Augurem un futur ple d'j]'lusió a 
aquestes noves realitats que s'obren 
camí, i un treball fecund que ha d'aju
dar a reflorir les realitats pastorals del 
nostre bisbat. Així ho esperem. 

Tortosa 
QUIM BLANC, 
J. GONELL i J.E. REVERTÉ 

Tindrem diaques permanents 

Ai final de la missa crismal, cele
brada el dimecres sant, el bisbe Xavier 
es tragué una nota de la butxaca, i hi 
llegí: "Aviat s'instaurarà el diaconat 
permanent en el nostre bisbat. Publi
caré un edicte que reinstauri oficial
ment aquest orde. També penso en 
altres ministeris pastorals confiats a 
laics i laiques". 

Aquesta notícia fou inesperada per 
al conjunt del clergat, que des d'ara ha 
de ser coprotagonista en la recerca, la 
gestació, el naixement i el creixement 
dels diaques casats o solters. Si tot va 
bé, els més optimistes-providencialis
tes creuen que dintre de tres o quatre 
anys podrien ser ordenats mitja dot
zena de diaques permanents. Ara, en 
properes setmanes, hom suposa que es 
nomenarà una comissió diocesana que 
endegui aquest projecte. D'altra ban
da, sabem que el 8 de maig els dia
ques de tot Catalunya celebraran a 
Tortosa el seu aplec anual. 

Celebracions de Pasqua Jove 99 

El triduum pasqual, joves de la 
zona centre, i en concret de les par
ròquies de Tortosa, Xerta i Jesús, es 
reuniren a la casa refugi que el Patro
nat té al Mont Caro. 



En total foren trenta-tres persones 
les que es reuniren, més el consiliari i 
cinc monitors animadors. Segons Mn. 
Xavier Vallès, consiliari interparro
quial de Tortosa ciutat i responsable 
del Patronat, s 'ha pretès i s 'ha aconse
guit que els joves entre 15 i 17 anys 
visquessin la Setmana Santa com l'Es
glésia vol. Val a dir que la vetlla pas
qual cadascú la celebrà al seu poble. 
Totes les dinàmiques tenien el contin
gut de resdescobrir el Crist sofrent 
que dóna sentit a la vida personal, del 
poble i del món. 

Una trobada semblant se celebrà a 
l'ermita del Remei d'Alcanar, per a la 
zona sud. Quant a la zona nord, se ce
lebren els mesos de pregàries. En do
nem compte més endavant, en aquest 
mateix bloc informatiu. 

14a Trobada Infantil Diocesana 

1.100 infants de postcomunió cele
braren per catorzena vegada la seva 
Trobada al seminari. Fou el 21 de 
març. Com sempre, podien participar 
en una de les quatre eucaristies conce
lebrades, fetes a mida per a l'edat i 
dinamitzades per a 350 xiquets/es en 
cada capella. Tota una aventura que 
només alguns capellans, seminaristes 
i monitors preparats gosen emprendre. 
El lema d'aquest anyera: Déu Pare 
ens estima. El lluïen en els mocadors 
i en pancartes i el pregonaven els alta
veus a tot volum. 

Havent dinat, el barceloní Pau Tar
ruell, professional dinamitzador cul
tural en centres infantils, animà la 
moguda en el poliesportiu. Semina-

ristes, vestits de pallasso, foren els 
cantautors. 

Classes sobre els drets humans 

Setanta-quatre professors de reli
gió de primària i ESO reberen, el dia 
6 de març, tres classes sobre els drets 
humans i participaren en una taula ro
dona sobre aquest mateix tema. L'or
ganització acadèmica fou a càrrec del 
SEDASE, dirigit per Mn. J. A. Oriol 
Tataret. 

Cal destacar la taula rodona, que 
volia conèixer el compromís de futur. 
Hi explicaren el passat i els projectes 
de futur dins els seus àmbits: Càritas, 
Benestar Social, Sindicats, Mestres 
Cristians ... 

El curs vinents es repetiran aques
tes classes, perquè hem descobert que 
la Delegació d'Ensenyament té molt 
poder de convocatòria. Serà pels volts 
de la Quaresma del 2000. 

La Casa Diocesana, més utilitzada 

La Casa Diocesana, en 1998, ha 
estat més utilitzada que ens anys ante
riors pels laics i capellans del bisbat. 

Tanmateix, no hi han abundat les 
convivències, els cursets i els exerci
cis espirituals de més d'una jornada: 
només s'han fet dos cursets de cris
tiandat, una trobada del Moviment 
d'Adults, una altra dels Laics Missio
ners Vicentians (Lamvi) i uns exerci
cis espirituals, promoguts amb molt 
d'èxit per l'Apostolat de l'Oració. 107 



S'han multiplicat, en canvi, els ac
tes d'una sola jornada, principalment 
els caps de setmana. L'Associació de 
Vídues, amb set trobades, ha estat la 
capdavantera; seguida de Càritas 
Diocesana, amb tres; Vida Creixent, 
Hospitalitat de Lourdes, Equips de la 
Mare de Déu i Lamvi, amb 2; i amb 
una, Cursets de Cristiandat, Mans 
Unides, Pastoral Familiar, Apostolat 
de l'Oració, Maries dels Sagraris, i 
les parròquies de Marsà, Sant Blai 
de Tortosa i una de Madrid. 

El clergat 1 'ha utilitzada en trenta
set ocasions: cal destacar els capellans 
de l'arxiprestat de Tortosa que s 'hi 
han reunit catorze vegades, vuit els 
capellans joves, tres el Consell del 
Presbiteri i dues el Consell Diocesà 
de Pastoral i els arxiprestes. 

La Casa ha estat el marc de les ce
lebracions festives de les dues ordena
cions de capellans i de la diada de ger
manor del dimecres sant. 

En vint ocasions més, s'hi han aco
llit altres grups de fora del bisbat, com 
ara alumnes de la UNED, grup ZEN, 
religioses, equip de restauració de la 
Catedral, participants en diferents cur
sets de música, etc. 

Pel que fa a reunions d'unes hores, 
aquest any se n 'han celebrat trenta
quatre: cursets de cristiandat, amb 
dotze, ocupa el primer lloc; seguit 
amb sis de Càritas Diocesana; cinc, 
els Mestres Cristians; quatre, Mans 
Unides, i una, altres àrees de pastoral. 

La gran novetat, però, ha estat 
1 08 l'Institut Diocesà de Teologia. Des del 

passat mes d'octubre fa les seves dues 
classes setmanals a la Casa, nova seu 
de l'Institut amb la intenció que esde
vingui el gran centre de formació del 
laïcat de la diòcesi. 

La reforma de la Casa en diferents 
sales, promoguda pel Sr. Bisbe, per
metrà que dos o tres grups puguin 
fer-hi alhora les seves trobades de for
mació o pregària. 

Pregàries mensuals de joves 

Aquesta iniciativa sorgeix d'un 
repte pastoral: en un arxiprestat bàsi
cament rural, on en els pobles petits 
els pocs joves cristians se senten molt 
sols, es busca un espai de convivència 
en què alhora es pugui compartir la fe 
pregant. 

Ens va semblar molt interessant 
que tingués el caràcter itinerant, per 
tal d'animar els joves dels diferents 
pobles on es va fent la pregària. 

Una iniciativa així, pel fet de ser 
itinerant i arxiprestal, mereix una 
bona planificació: a final de curs es 
planifiquen les trobades i els llocs de 
pregària per al curs següent, d'acord 
amb els sacerdots o els responsables 
de cada poble, per tal que no coinci
deixin amb cap festa ni diada de l'er
mita, etc. 

La propaganda també és un aspec
te que cal tenir en compte: en comen
çar el curs, s'edita un programa pertal 
que els joves s'organitzin per a cada 
pregària, i també es confecciona un 
cartell en què es convida a participar-



hi, i on consta el dia, el poble on es 
farà la pregària i el tema que s 'hi trac
tarà. S'anuncia en totes les misses, 
però el més important i el que fa més 
efecte és la invitació personal. 

La preparació, però, també té la 
seva importància: generalment em 
desplaço fins al poble on s'ha de cele
brar la pregària amb una o dues setma
nes d'antelació. Es fa una reunió de 
preparació de la pregària amb el mos
sèn del poble i els joves de la parrò
quia, i es prepara la celebració: es 
trien els cants, les lectures bíbliques, 
els comentaris, les dinàmiques, es fan 
els cartells necessaris, etc. 

La trobada consisteix normalment 
en trobar-se al voltant de dos quarts de 
deu de la nit, sempre en dissabte. Tot 
seguit es va a sopar al bar del poble, la 
qual cosa ja és un bon testimoni que 
un bon grup de joves es trobin per 
conviure, beneeixin la taula cantant 
i després vagin a l'església a pregar. 
Cadascú es porta el bocata i es com
parteixen algunes postres. Després 
anem a l'església a pregar. La pregària 
es fa a partir de valors de la vida que 
es van triar a final del curs passat. 

S'intenta que sigui un espai obert, 
on tothom és ben rebut i hi pot parti
cipar. Actualment, també vénen joves 
d'arxiprestats veïns i s'hi estableixen 
bons llaços d' amistat. Vénen joves, 
per exemple, dels arxiprestats de 
Flix, Gandesa, Deltebre, Falset (a
quests darrers, de l'Arquebisbat de 
Tarragona, han manifestat molt inte
rès sempre a afegir-s 'hi; per això 
aquest any s 'ha fet una pregària a 
Pradell, que és d'on són). Per tant, 

amb tota normalitat podem dir que és 
un espai obert interarxiprestal i inter
diocesà. 

Hi ha diversos nivells de participa
ció: un bon grup estable de joves més 
madurs i constants, que donen solide
sa a la pregària; altres joves que vénen 
de tant en tant, i altres que només hi 
participen quan la pregària es fa al seu 
poble. 

Aquestes trobades ens serveixen 
també per fomentar el compromís i 
el voluntariat entre els joves: Càri
tas, Mans Unides, centres d'acolli
da, asils, etc. 

Finalment, la darrera pregària d'a
quest curs vol tenir un to festiu. Des
prés de la pregària volem fer un 
concert com a fi de les trobades. Hem 
contactat amb Migueli, cantautor cris
tià, molt adequat per als joves. 
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Mallorca 
SEBASTIÀ SALOM MAS, 
corresponsol. 

Les preocupacions del Sínode 
Diocesà 

Tal vegada un bon termòmetre 
per calibrar quins són els temes que 
mes preocupen avui els cristians de 
Mallorca, tot suposant que els mem
bres sinodals en són proporcional
ment representatius, sigui reproduir 
una informació apareguda al Full do
minical diocesà del passat dia 28 de 
març, en què es dóna una relació del 
temps aproximat que l'Assemblea si
nodal va dedicar a cada un dels temes: 

- 7 hores han durat els debats so
bre els temes relacionats amb la cele
bració: l'Eucaristia dominical, els sa
graments, la pregària, la religiositat 
popular, etc. 

6 hores i 30 minuts s'han dedicat 
a la vida i el ministeri dels preveres, la 
vida consagrada, el laïcat i la família. 

- 6 hores han ocupat 1 es aporta
cions fetes sobre l'evangelització, la 
catequesi, la parròquia i l'escola. 

- 5 hores i 30 minuts han durat les 
intervencions sobre la reorganització 
dels serveis diocesans: consells dioce
sans, delegacions, arxiprestats, etc. 

- 3 hores i 30 minuts s 'han emprat 
a parlar de l'Església servidora dels 
pobres i de la comunicació de béns a 
l'interior de la mateixa Església. 

- 3 hores s'han dedicat a descriure 
la societat mallorquina actual i els rep
tes que planteja a l'Església. 

- 1 hora i 30 minuts han estat sufi
cients per parlar de l'ecumenisme, les 
missions i l'acollida als immigrants i 
els turistes. 

Un altre barem per mesurar les 
preocupacions del cristians mallor
quins és reproduir el resultat d'una 
enquesta feta entre els membres sino
dals. De 144 presents, 82 respongue
ren un qüestionari obert en què es de
manava que proposessin tres temes 
per debatre amb més amplitud en els 
fòrums que se celebrarien en anys 
posteriors a la celebració del Sínode. 
Els temes més proposats foren els 
següents: 

1. El laïcat (30 respostes). Quina 
és la missió del cristià laic en l'Esglé
sia i en el món?, quina ha de ser la 
participació dels laics en les estructu
res de l'Església?, etc. 

2. Els joves (22 respostes). Com 
transmetre la fe als joves d'avui?, la 
catequesi de confirmació, etc. 

3. El sagrament de la penitència 
(19 respostes). Per què la crisi d'a
quest sagrament?, com recuperar i re
novar la celebració d'aquest sagra
ment?, etc. 

4. La dona a l'Església (18 respos
tes). Quin és el paper de la dona a 
l'Església?, possibilitats d'accedir a 
majors responsabilitats, etc. 

5. L'evangelització, la formació 
dels cristians, la catequesi d'adults ... 
(18 respostes). 



6. Qüestions relacionades amb la 
família (17 respostes). 

7. Les classes de religió (16 res
postes). 

Una major inserci6 dels laics en els 
organismes diocesans 

Fruit del Sínode, o aprofitant la 
seva avinentesa, el Bisbe ha proposat 
algunes reformes en l'organització dio
cesana. Per exemple, en lloc de quatre 
zones pastorals, la diòcesi estarà divi
dida en dues: la ciutat de Palma i els 
pobles de la part forana. Els arxipres
tats seran entre 9 i 11, en lloc dels 21 
actuals. Les delegacions es reagrupa
ran en tres grans àrees. Es crearà el 
Consell de Laics, el Consell de la Vida 
Religiosa i el Consell Sinodal. La filo
sofia que hi ha al darrere d'aquests 
canvis, com ho ha explicat el mateix 
Bisbe a l'Assemblea sinodal, és do
nar més protagonisme i competèn
cies als arxiprestes i als tres respon
sables d'àrea de les delegacions, i 
també confiar més responsabilitats 
als laics. 

D'aquesta manera, a més de l'exis
tència del Consell Episcopal, la nove
tat està en la creació del Consell Sino
dal per a la Gestió Pastoral, que estarà 
presidit pel Bisbe i constarà d'uns 22 
membres, entre els quals hi ha els ar
xiprestes, els tres delegats responsa
bles d'àrea, dos laics i dos religiosos o 
religioses. I els seus principals objec
tius seran avaluar el conjunt de la vida 
diocesana i especialment el compli
ment dels acords presos anteriorment, 
així com els objectius pastorals i la 

seva realització. Serà, per tant, com 
un Consell ampliat de govern de la 
diòcesi, que prendrà part en les deci
sions de govern més importants. 

A primera vista sembla que la nova 
reorganització dels serveis diocesans 
suposa un augment de les estructures, 
perquè, a més a més, continuaran 
funcionant els altres consells dioce
sans, com el Presbiteral i el de Pas
toral, però tot dependrà, al final, de 
l'agilitat i la funcionalitat que se'ls 
doni. 

Confiem que la renovació del Sí
node no es limiti només a l'elaboració 
de documents ni a la creació de noves 
estructures, sinó que tant documents 
com estructures siguin instruments 
que facilitin una major corresponsa
bilitat a l'interior de l'Església i una 
major projecció de construcció del 
Regne de Déu enmig del món. 

111 



112 

Menorca 
BOSCO FAN ER, corresponsol. 

Carta d'un grup de joves al bisbe 

Tal com vaig prometre en la meva 
crònica anterior, us assenyal avui el 
contingut d'una carta que més de cin
quanta joves de 18 a 25 anys, que per
tanyen a grups de RdV i Escoltes de la 
Parròquia de Sant Bartomeu, van es
criure al Bisbe com a resposta a la que 
ell adreçà als joves menorquins en 
general. 

Realitat juvenil 

Consideren que l'anàlisi de la rea
litat juvenil que fa el Bisbe no és prou 
completa, atès que es parla només 
d'un grup sociològic de joves, i no 
reflecteix la pluralitat de la realitat 
actual, amb la conseqüència de desta
car només el grup passiu, i d'aquest, 
destacar especialment els trets més ne
gatius. Segons ells: "És veritat que se
gurament alguns joves, com alguns 
adults, viuen la vida d'una manera 
molt superficial..., però també n 'hi ha 
d'altres, molts d'altres, que intenten 
viure la vida com a persones, gaudint 
al màxim del moment present, i envol
tats de valors com l'estima, ['amistat, 
la família". 

Aquests joves creuen que avui no 
se 'ls regala res, ni en els estudis que 
són prou difícils ni en qualsevol altra 
feina. Ells, que no es conformen amb 

el que tenen sinó que aspiren a millo
rar i a ser més bons cada dia, cerquen 
Jesús en la pregària i en l'acció, i, 
buscant-hi el sentit de la vida, volen 
aprendre dels altres. No aspiren, diuen, 
a l'èxit fàcil ni al benestar purament 
material, i opten per la solidaritat, la 
justícia i la pau. Alguns d'ells, afir
men amb goig, treballen en tasques de 
solidaritat. 

Experiència de Crist 

Creuen, segons manifesten, en un 
Jesús viu que els descoHoca. Jesús els 
crida cada dia allà on algú els neces
sita. Crist Ressuscitat els vol amb Ell 
i al mateix temps els acompanya. I as
senyalen que Jesús, que sempre espe
ra a la porta dels seus cors, és el met
ge de les ànimes que té per missió 
curar i convidar al Regne. 

És positiva la seva confessió de fe: 
"Jesús és un misteri, mai no el co
neixem del tol. Ens sedueix, no ens 
obliga. Jesús respecta la nostra lliber
tat, atrapa, apassiona ... ". Ells desitgen 
poder mirar Jesús sense pressions, 
"que no ens doni la impressió que 
hem suspès l'examen per no saber se
gons quines normes o articles". 

Desitjos 

Amb franquesa i llibertat -així 
com avui parlen als seus pares- aquest 
grup de joves que han reflexionat molt 
seriosament la carta firmada pel Bis
be, li comuniquen els seus desitjos. 

Els hauria agradat que la carta del 
Bisbe s'hagués escrit a partir d'una 
pluralitat de veus, a partir de la vida de 



fe dels joves de Menorca i de les seves 
opinions; voldrien haver vist més am
pliat i entenedor el tema de la mort i 
de la resurrecció de Crist quan, entre
mig d'ells, diferents religions compe
teixen per donar resposta a les grans 
preguntes de la vida. Els hauria agra
dat que el Bisbe els hagués demanat 
quina església volen com a joves. I 
clarament li comuniquen: "Volem tes
timonis convincents. Testimonis adults 
que ens contagiïn un continuat desig 
de conversió i una vertadera esperan
ça en la transformació de la realitat 
exterior" . 

És simptomàtic i motiu de reflexió 
el fet que expressin sentir la ne~essitat 
d'ésser respectats i escoltats, de tenir 
prou llibertat i corresponsabilitat. 

Reflexions 

Si l'Església vol ajudar, escriuen, 
és necessari que parteixi dels proble
mes que hi ha i s'impliqui en la pro
blemàtica viva de cada dia. 

Davant la manca de vocacions re
ligioses i sacerdotals reclamen refle
xionar conjuntament sobre les seves 
causes. 

L'Església de Menorca, apunten, 
pateix una seriosa mancança pel que 
fa a l'atenció als joves, sobretot als 
que tenen entre 16 i 20 anys. 

1... per acabar 

Els joves creuen que la carta del 
Bisbe reconeix poc la tasca que ells 
duen a terme i els seus compromisos. 
Desitgen, en una de pròxima, un estil 

literari més al seu abast i més confor
me al seu entorn, tot i que comprenen 
que és difícil redactar una carta que 
agradi per igual a tothom. 

1... per acabar, esperen del Bisbe 
una resposta que sigui motiu per man
tenir un diàleg conjunt pel bé de l'Es
glésia de Menorca. 

Com a prevere de Menorca, desig 
que el Bisbe aculli la carta d'aquests 
joves afectuosament. Segons sembla, 
eUs van acollir amb ganes i responsa
blement la del Bisbe. Quina Església 
més polida seria la nostra si aquest 
diàleg epistolar fos normal, i si fossin 
acollidores, humils i assenyades les 
nostres respostes! 
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"Hem viscut per salvar-vos 
els mots, 

per retornar-vos el nom 

de cad~,,~~:~'" 

Fidels a la nostra inquietut ¡ vocació de supOrt a les diferents manifestacions culturals, FECSA~ENHER 

patrocina la MOSTRA DE REVISTES EN CATAlÀ, a la vegada que les felicita per la seva contribució 

a la divulgació de la nostra llengua. 

••••• FECSA·ENHER, PATROCINADOR DE LA MOSTRA 
DE REVISTES EN CATALÀ 

[}.§ 
Enher 
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